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 Veilig terug naar school

 Beste stadsgenoten,

De eerste dag van september is traditiegetrouw de dag dat onze kinderen en jongeren opnieuw naar 
school gaan. Met zijn duizenden zijn ze, te voet, op de fiets, in de wagen, met het openbaar vervoer … 
Een veilig verkeer is in deze periode van groot belang. De stad streeft dit na onder meer door toezicht 
van politie, gemeenschapswachten en gemachtigd schoolpersoneel. 

Maar we vragen ook inspanningen van alle weggebruikers, door bijvoorbeeld hoffelijk verkeersgedrag 
te promoten. Want hoffelijk gedrag in het verkeer is een van de makkelijkste manieren om problemen 
of ongelukken te voorkomen. Natuurlijk werken ook de stadsdiensten mee aan meer verkeersveilig-
heid. Onze uitvoeringsdiensten hebben in de laatste weken van de zomervakantie alle fietspaden van 
en naar scholen proper gemaakt. Een mooi onderhouden en net fietspad draagt ongetwijfeld ook bij 
tot de verkeersveiligheid. 

In ieder geval zullen de Herentalse scholen op de eerste schooldag ook beter bereikbaar zijn. Als 
alles volgens planning verloopt en de weersomstandigheden het toestaan, is begin september de 
Aarschotseweg terug open voor alle verkeer. Maar ook hier is het nog opletten geblazen, de Aar-
schotseweg blijft nog wel enkele maanden een werfzone.

uw burgemeester
Jan Peeters
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Nieuwe regeling op het recyclagepark
het betalende gedeelte verlaat, moet u uw 
voertuig opnieuw laten wegen. U betaalt 
0,22 euro per kilogram groenafval. Dit is 
hetzelfde bedrag dat u betaalt bij de huis-
aan-huisophaling van GFT-afval in de groe-
ne containers. U betaalt bij voorkeur met 
bancontact aan de betaalautomaat op het 
recyclagepark. Als u regelmatig groenafval 
naar het recyclagepark brengt, kunt u een 
provisie betalen. Bij ieder bezoek wordt het 
te betalen bedrag van de provisie afgetrok-
ken. Het is ook mogelijk om met muntgeld 
te betalen. U moet dan wel met gepast geld 
betalen want de muntautomaat kan geen 
geld weergeven.

In april en november mogen snoeihout, 
haagscheersel en bladeren gratis worden 
gebracht.

naar het betalende gedeelte. U scheidt tuinaf-
val van snoeihout. Tuinafval bestaat uit haag-
scheersel, onkruid, resten van groente- en 
siertuin, riet, bamboe, verwelkte snijbloemen 
en kamerplanten, zaagsel, schaafkrullen en 
mest van kleine huisdieren. Snoeihout bestaat 
uit alle houtige delen die bij het snoeien van 
bomen of heesters worden afgesneden (tak-
ken van minder dan 25 cm dik). Ook gras, 
bladeren en boomstronken biedt u apart aan. 
Taxus wordt apart ingezameld om de actie 
Vergroot de hoop te ondersteunen. 

De slagboom van het betalende gedeelte 
gaat open nadat de automaat uw identiteits-
kaart heeft gelezen. U gaat vervolgens naar 
de weegbrug, steekt uw identiteitskaart in 
de lezer van de weegbrug en laat uw voer-
tuig met het groenafval wegen. Na de weging 
kunt u het groenafval achterlaten in de daar-
voor bestemde containers of vakken. Voor u 

Als inwoner van Herentals kunt u bijna al 
uw afvalstoffen gratis naar het recyclagepark 
brengen. Enkel voor groenafval moet u sinds 
1 augustus betalen. Hiermee zijn we een van 
de enige Kempense recyclageparken waar 
u nog voor het meeste afval gratis terecht 
kunt.

Om toegang te krijgen tot het recyclage-
park moet u uw identiteitskaart gebruiken. 
De slagboom gaat open nadat de automaat 
uw identiteitskaart heeft gelezen en u her-
kend heeft als inwoner van Herentals. Als 
de slagboom open gaat, hebt u toegang tot 
het niet-betalende gedeelte van het recycla-
gepark. Hier kunt u uw bouwafval, grof vuil, 
glas, … kwijt. U kunt vrij het recyclagepark 
verlaten via de uitgang. De slagboom gaat 
automatisch open.

Als u groenafval hebt meegebracht, gaat u 

Nieuw Welzijnshuis
p 6 - 7
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Aankondigingen voor de Stadskrant van 
oktober 2009 moeten uiterlijk op 
dinsdag 1 september bij de redactie zijn. 
De redactie heeft het recht inzendingen 
te weigeren, in te korten en te wijzigen.

DRUK: Drukkerij Bulckens
gedrukt  op 100 % gerecycleerd papier

Bericht aan onze lezers buiten 
Herentals en in het buitenland

Als abonnee van de Stadskrant ontvangt 
u het gemeentelijk informatieblad van 
Herentals met De Post. In het beste geval 
vindt u de Stadskrant pas enkele dagen na 
de eerste van de maand in de brievenbus. 
U kan de Stadskrant sneller in huis halen 
met de website van het stadsbestuur. 
Op www.herentals.be kunt u op het 
einde van elke maand de Stadskrant voor 
de volgende maand downloaden. Klik op 
Algemene info > publicaties > Stadskrant 
of vul ‘Stadskrant’ in bij Zoek.

Volstaat deze online-Stadskrant voor 
u en vindt u het niet langer nodig om 
een gedrukt exemplaar te ontvangen? 
Laat het ons weten: communicatie@
herentals.be.

www.herentals.be
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School- en studietoelagen, ook voor kleuters! 

Studeren is van groot belang voor de toekomst van 
een kind, maar het kost geld. De Vlaamse overheid 
wil iedereen de mogelijkheid bieden om een diploma 
te behalen. Een schooltoelage of een studietoelage 
kan helpen om de studiekosten draaglijk te maken. U 
kunt een toelage aanvragen voor kleuters, leerlingen 
in het lager en secundair onderwijs en studenten in 
het hoger onderwijs. Vanaf 15 augustus kunt u een 
aanvraag indienen voor het school- en academiejaar 
2009-2010. De grootte van uw gezinsinkomen 
bepaalt of u recht hebt op een toelage.

U kunt uw aanvraag online indienen. Hiervoor hebt u 
een elektronische identiteitskaart en een kaartlezer 
of een federaal token nodig. Surf naar www.
studietoelagen.be, klik op de knop onlinediensten en 
volg de instructies op het scherm. Werkt u liever met een papieren formulier? Vraag ernaar op 
het secretariaat van de school. Ouders moeten maar één aanvraagformulier invullen voor alle 
kinderen van het gezin plus een bijkomend formulier per leerling of student.

Op vrijdag 2 oktober komt een medewerker van het Vlaams ministerie van onderwijs en vorming 
naar Herentals om u te helpen met uw aanvraag. Tussen 13.30 en 16 uur kunt u met uw vragen 
terecht in lokaal 022 in de kleine vleugel van het administratief centrum.

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

Kids-ID vanaf 1 oktober 

Op 1 oktober start de stad met de uitreiking van de kids-ID, 
een elektronische identiteitskaart voor kinderen jonger dan 
twaalf jaar. De kaart is enkel verplicht wanneer u met uw kind 
naar het buitenland wilt reizen. Als uw kind nog een geldig wit 
pasje heeft, mag u dat blijven gebruiken. 

De kids-ID biedt enkele belangrijke voordelen voor de veiligheid van uw kind. Dankzij de 
elektronische chip en een geheime code kunnen kinderen vanaf zes jaar zich identificeren op 
het internet en veilig chatten. Samen met de puk- en de pincode ontvangt u ook een extra 
code. Met die code kunt u, telefonisch of via het internet, zeven telefoonnummers opgeven van 
vertrouwenspersonen die kunnen worden opgebeld als uw kind in nood is.

De kids-ID kost 3 euro en is drie jaar geldig. De aanvraag en de uitreiking verlopen grotendeels 
op dezelfde manier als bij de gewone elektronische identiteitskaart. Het kind hoeft geen 
handtekening te plaatsen. Het duurt ongeveer een maand om de kids-ID aan te maken. Er bestaan 
spoedprocedures maar die kosten veel geld: de dringende procedure duurt drie werkdagen en 
kost 78,65 euro, de zeer dringende procedure duurt één werkdag en kost 130,68 euro.

Als u van plan bent om in oktober met uw kind naar het buitenland te reizen, kunt u dus het 
beste in september nog een wit kinderpasje komen halen in het administratief centrum. 

Meer informatie: dienst burgerzaken, administratief centrum, Augustijnenlaan 30, 
tel. 014-28 50 50, www.halloouders.be.

School- en studietoelagen 2009-2010

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

Meer info: bel gratis           of surf naar www.studietoelagen.be
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WETENSWAARd
Heraanleg Molenvest en Gildelaan 

Begin augustus startte een aannemer met de heraanleg van de Molenvest en Gildelaan. De 
werkzaamheden verlopen in vier fasen. Eerst wordt er gewerkt in de Molenvest aan de zijde met 
even huisnummers, daarna aan de zijde met oneven huisnummers. In de derde fase is het deel 
van de Gildelaan tussen de Sint-Jansstraat en de Molenvest aan de beurt en in de laatste fase het 
deel van de Gildelaan tussen de Molenvest en de Collegestraat. 
De aannemer werkt in kleine werfstroken die elkaar overlappen. De opgebroken stenen van 
de ene werfstrook gebruikt hij om een andere werfstrook af te werken. Het is wel zo dat een 
afgewerkte strook nog niet gebruikt kan worden voor normaal verkeer. De volledige werfzone 
blijft afgesloten voor gemotoriseerd verkeer. De bewoners kunnen hun woning altijd te voet 
bereiken. 

De aannemer heeft 135 werkdagen om het werk uit te voeren. Het einde van de werkzaamheden 
is gepland tegen het voorjaar van 2010, maar is afhankelijk van het weer. De werfvergaderingen 
vinden elke maandagmiddag plaats om 14 uur in de werfkeet op de Molenvest. Bewoners van de 
Molenvest en Gildelaan kunnen er langsgaan als ze vragen hebben over de werkzaamheden. De 
aannemer probeert de hinder tot het strikte minimum te beperken.

Cafetaria De Vossenberg zoekt uitbater 

Het stadsbestuur zoekt voor de cafetaria van sportcomplex De Vossenberg een uitbater. De 
uitbating wordt gegund met een openbare inschrijving. Geïnteresseerden dienen hun inschrijving 
uiterlijk op 24 september om 11 uur in. De inschrijving moet minimaal een maand geldig blijven. U 
kunt een bestek opvragen bij de technische dienst van de stad. Dit kost 10 euro, verzendingskosten 
inbegrepen. Het referentienummer van het dossier is 2009-044.

Meer informatie: technische dienst - aanbestedingen, tel. 014-28 50 50.

Erfpacht woning Begijnhof 8 

Het OCMW geeft een woning op Begijnhof 8 in erfpacht voor een periode van vijftig jaar. De 
woning maakt deel uit van een beschermd stadsgezicht. De woning is vrij klein met gelijkvloers 
een voorkamer en een kleine keuken en op de eerste verdieping twee kamers. Het heeft een 
kleine binnenplaats, een kleine kelder en een ruime zolder. De achterliggende tuin van ongeveer 
honderd vierkante meter kunt u gratis in gebruik nemen volgens de voorwaarden van het 
OCMW.

De erfpachter moet de woning binnen twee jaar renoveren volgens de onderrichtingen van 
Onroerend Erfgoed en moet gedurende de eerste tien jaar de woning zelf bewonen. De 
renovatie, alle herstellingen en alle onderhoud zijn ten laste van de erfpachter. De woning mag 
niet in hoofdzaak bestemd worden voor de uitoefening van zijn beroep en handelspraktijken zijn 
er niet toegelaten.

De erfpacht wordt door notaris Van Schoubroeck bij opbod toegewezen aan de hoogste bieder 
op dinsdag 29 september om 18 uur in het kantoor van de OCMW-secretaris, Nederrij 133/A. 
Het dossier met het ontwerp van de erfpacht, kadastrale gegevens en het opmetingsplan met 
inventaris kunt u tijdens de kantooruren aanvragen bij het secretariaat van het OCMW, Nederrij 
133/A. De infomap kost 5 euro. U vindt de informatie ook op www.ocmwherentals.be. 

Voor meer info of voor een afspraak om de woning te bezichtigen, kunt u terecht 
bij mevrouw Cil De Busser, tel. 014-24 66 01, Nederrij 133/A, ceciledebusser@
ocmwherentals.be.

Snelheidsremmers in 
Rietbroek

In Rietbroek stond sinds 2004 een 
proefopstelling met snelheidremmers. 
Begin augustus liet het stadsbestuur 
hier vaste snelheidsremmers plaatsen. 
De stedelijke uitvoeringsdienst plaatste 
twee rijbaankussens en een wegver-
smalling met een verhoogde boord-
steen. De rijbaankussens remmen de 
snelheid van de auto’s af zonder fietsers 
en voetgangers te hinderen.

Op een proper fietspad 
terug naar school

Nu het nieuwe schooljaar begint, ne-
men heel wat kinderen, jongeren en 
hun begeleiders opnieuw de fiets om 
naar school te gaan. Het is dus heel be-
langrijk dat de fietspaden van en naar 
scholen goed onderhouden en net zijn. 
Het stadsbestuur geeft een extra veeg- 
en onderhoudsbeurt aan de fietspaden 
van en naar school. Een proper fiets-
pad verhoogt niet alleen het comfort, 
maar ook de veiligheid van onze jeug-
dige fietsers. Het Agentschap Wegen 
en Verkeer geeft de fietspaden langs de 
gewestwegen een extra veegbeurt. 

Fietsgraveren 

Op zaterdag 19 september kunt u uw 
fiets gratis laten graveren. Het graveren 
gebeurt elke derde zaterdagnamiddag 
van de maand tussen 13 en 16 uur in 
het Verkeerseducatief Centrum, Vor-
selaarsebaan 1. De winnaars van het 
fietsslot waren in mei Nick Van Bulck, 
in juni Nele Van Doninck en in juli Leen 
Heylen.

NIEUW! Op zaterdag 26 september 
kunt u tussen 9 en 11 uur in de sporthal 
in Noorderwijk en tussen 13 en 15 uur 
in het oud-gemeentehuis van Morkho-
ven terecht voor het fietsgraveren. 

Meer info: dienst preventie, 
Augustijnenlaan 30, 
tel. 014-28 50 50
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pREvENTiE

Voortaan ook budget-
meters voor aardgas 

Als u problemen hebt met het 
betalen van uw aardgasfactuur, kan 
uw energieleverancier het contract 
opzeggen. Als dit gebeurt, kunt u terecht 
bij Eandis. Eandis is door de overheid 
aangeduid als sociale leverancier van 
gas en elektriciteit. Voortaan plaatst 
Eandis ook budgetmeters voor gas 
bij zijn klanten. Met een budgetmeter 
moet u uw gasverbruik vooraf betalen. 
Op die manier weet u hoeveel gas 
u kunt verbruiken en maakt u geen 
nieuwe schulden. Ondertussen kunt 
u de oude schulden verder afbetalen, 
eventueel via het OCMW.

Voor u gas kunt gebruiken, moet 
u een bepaald bedrag storten aan 
Eandis. Dit kan via de bank, De Post 
of de betaalterminal van het OCMW 
in Herentals. Met het betaalbewijs en 
de oplaadkaart die bij uw budgetmeter 
hoort, gaat u naar Eandis (Dokter Van 
de Perrestraat 218 in Geel) of naar 
de sociale dienst van het Herentalse 
OCMW (Nederrij 133/A). Daar kunt 
u uw kaart opladen. Thuis steekt u 
uw oplaadkaart in de budgetmeter. U 
kunt nu gas verbruiken voor het vooraf 
betaalde bedrag.

Zorg dat u elke maand uw budgetmeter 
oplaadt met een vast bedrag, ook in 
de zomer of wanneer het warm is. Zo 
spaart u voor het gasverbruik in de 
winter.

Meer informatie: 
sociale dienst van het OCMW, tel. 
014-24 66 66. Open van maandag 
tot en met vrijdag tussen 9 en 
11.45 uur en maandagavond van 
18 tot 19 uur.

Iedereen kent het wel. U komt thuis van de winkel 
of een wandeling en u merkt een vreemde geur 
in huis. U kunt niet onmiddellijk achterhalen wie 
of wat die onaangename geur verspreidt, maar 
het lijkt wel … hondenpoep. Om dit vervelend 
probleem opnieuw onder de aandacht te brengen, 
plant het stadsbestuur in september en oktober 
drie opruimacties. Die vinden plaats in het Stads-
park, vervolgens op het dorpsplein in Noorder-
wijk en daarna in de omgeving Nonnenvest - Bovenrij. Nadien breidt de stad de acties wellicht 
uit naar andere locaties. 

Hondenpoep ontsiert het stadsbeeld. De belangrijkste oplossing bestaat er uit dat de honden-
eigenaars hun steentje bijdragen. De gemeenschapswachten zullen daarom, na de opruimactie, 
enkele weken op post blijven in de omgeving. Ze delen gratis hondenpoepzakjes uit en moedigen 
hondeneigenaars aan om de omgeving netjes te houden. Na deze paar weken van aanmoediging 
voert de politie controles uit. Hondeneigenaars die in die periode hun hond uitlaten zonder 
zakje, riskeren een administratieve boete die kan oplopen tot 250 euro. 

Tijdens deze actie schenkt de stad vooral aandacht aan graspleinen, bermen, perken en parken. 
De vele spelende kinderen in de stad zullen u dankbaar zijn. Samen zorgen we ervoor dat He-
rentals een schone en fijne stad blijft om in te leven!

Veilig naar school 

Op 1 september begint het nieuwe schooljaar. Traditioneel nemen er honderden fietsers hun 
plaats in het verkeer in. Ook het aantal auto’s in het straatbeeld neemt toe, vooral in de omgeving 
van scholen. De stad geeft u graag enkele tips om het begin van het schooljaar veilig in te zetten.

De gordel, de juiste reflex  

De veiligheidsgordel blijft veruit het goedkoopste en eenvoudigste middel om de verkeersveilig-
heid te verbeteren. De gordel vermijdt dat inzittenden bij een ongeval tegen de binnenkant van 
de auto of tegen elkaar smakken of uit de wagen worden geslingerd. Sinds 1991 is de gordel ook 
achterin verplicht. Let op: ook uw kinderen moeten klikvast zitten.

Respecteer de zone 30 

Ook dit schooljaar dragen de politie, de gemeenschapswachten en de gemachtigde opzichters 
hun steentje bij om de verkeersveiligheid aan de scholen te verbeteren. Als u de snelheidsbeper-
king van 30 kilometer per uur respecteert, draagt u zelf ook uw steentje bij.

Hoffelijkheid voorkomt problemen  

• Een hoffelijke chauffeur voorkomt veel problemen. Snijd daarom niemand de pas af, doe niet
 aan dubbelparkeren, rijd geen overvol kruispunt op en vermijd te allen tijde dat een situatie 
 escaleert door het gebruik van verbale of fysieke agressie!
• Gebruik altijd uw richtingaanwijzers voor u met uw voertuig een beweging uitvoert. Zo weten
 andere weggebruikers wat u van plan bent en verkleint u de kans op ongevallen. 
• Voorzie het onvoorziene! Driedubbele voorzichtigheid is geboden op plaatsen waar (veel)
 kinderen kunnen opduiken.
• Voetgangers zijn geen hindernissen! Fietsers en voetgangers zijn gelijkwaardige deelnemers aan
 het verkeer. Toon respect voor de zwakke weggebruiker en geef hun de nodige ruimte in het 
 verkeer. 

Strontvervelend!



september 2009 5

OpEN MONUMENTENdAG
Op 13 september 
staat ‘zorg’ in de kijker

Open Monumentendag Vlaanderen is het grootste culturele eendagsevene-
ment van Vlaanderen. Tijdens Open Monumentendag, telkens op de tweede 
zondag van september, staat het onroerend erfgoed in de kijker, ieder jaar 
rond een specifiek thema. Het resultaat is dat Open Monumentendag ieder jaar 
nieuwe verrassingen biedt! 
 
Op zondag 13 september, van 10 tot 17 uur, vindt de eenentwintigste editie 
plaats. Dit jaar staat het onroerend erfgoed rond het thema ‘zorg’ in de schijn-
werpers. Herentals heeft een lange traditie in de zorgsector. Denken we maar 
aan het Oud Gasthuis, dat al meer dan 750 jaar bestaat. Speciaal voor Open 
Monumentendag staan de deuren van het Oud Gasthuis nog eens open. Op de 
zolder kunt u de tentoonstelling Zorg in Herentals bezoeken. U kunt een kijkje 
nemen in de Gasthuiskapel en in de oude gasthuisschuur. Wist u trouwens 
dat het poortgebouw vroeger als woning kon dienen voor de portier van het 
gasthuis, dat armen er kwamen bedelen, en dat er een kamer was waar pas-
santen de nacht konden doorbrengen? De gidsen vertellen u veel meer tijdens 
de wandeling rond het Oud Gasthuis, door het Begijnhof en langs de vroegere 
infirmerie van het klooster, waar nu het stadsarchief gevestigd is. De medewer-
kers van het archief staan hier klaar om een woordje uitleg te verschaffen over 
de zorg voor het archief en de geschiedenis van het gebouw.

Zorg vinden we ook in de natuur. Dit kunt u ontdekken tijdens een wandeling 
tussen de Oirlandse heide en het Lo op de grens tussen Herentals, Vorselaar 
en Grobbendonk. In de kloostertuin van de Troon groeien nog steeds exoti-
sche kruiden die de paters verwerkten tot zalfjes en geneeskrachtige poeders. 
Niet zo ver daar vandaan, op het Heiken, woonde Mie Broos, een van de laat-
ste kruidengenezers. Natuurpunt stelt voor de wandeling haar natuurgebieden 
open en zorgt voor een ervaren natuurgids. 

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

openmonumenten.be

Hier beleefden mensen
hun meest intense momenten.
Ontdek onze zorgmonumenten op zondag 13 september 2009

tijdens Open Monumentendag Vlaanderen.

090505_OMD2009basis_A5.indd   2 05-05-2009   20:39:39
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SOCiAAL

Nieuw Welzijnshuis binnenkort open

Op 21 september opent het Centrum Algemeen Welzijn (CAW 
De Kempen), samen met het stadsbestuur, in het Hofkwartier 23 
een Welzijnshuis. Het Welzijnshuis huisvest de dienst slachtoffer-
hulp, het Centrum voor Levens- en Gezinsvragen, het contactpunt 
voor geweld binnen een familie, het Jongeren Advies Centrum en 
het Centrum voor Geestelijke Gezondheidszorg. Het Welzijnshuis 
omvat de receptie en de dienstverlening, het JAC bevindt zich achter 
het hoofdgebouw. 

Het Centrum Algemeen Welzijnswerk De Kempen is een vzw die 
het welzijn van mensen wil bevorderen. Het CAW richt zich tot ie-
dereen maar in het bijzonder tot kwetsbare bevolkingsgroepen, zoals 
thuislozen, slachtoffers en daders van misdrijven, jongeren, mensen 
met psychologische problemen, mensen met schuldoverlast, ... CAW 
De Kempen biedt een brede waaier van begeleidingsvormen aan: 
individuele begeleiding, begeleiding in de gezins- of relatiecontext en 
groepsbegeleiding. Het CAW werkt zowel met professionele hulp-
verleners als met vrijwilligers.

Onthaal en eerstelijnsopvang 
Het CAW staat open voor mensen met vragen en problemen. 
Contact opnemen is zeer eenvoudig, want het CAW heeft een lage 
drempel en is vlot bereikbaar. Er zijn geen wachtlijsten en de eerste 
hulp is gratis. Het CAW kan u helpen met informatie, advies, opvang, 
praktische hulp, crisishulp en begeleiding. De hulpverlening is ver-
trouwelijk en vrijwillig. 

De CAW-hulpverleners helpen u naar een oplossing te zoeken. Zij 
gaan in de eerste plaats uit van de mogelijkheden die de mensen 
zelf hebben, met de steun van hun omgeving. Na één of meer op-
vangcontacten kan het CAW verdere hulp bieden met ambulante 

psychosociale begeleiding of met begeleiding in een opvangcentrum 
of vluchthuis. De hulpverleners kunnen u ook de weg wijzen naar 
andere diensten of instanties die uw sociale rechten kunnen verze-
keren.

Geestelijke problemen 

In het Welzijnshuis kunt u ook terecht voor het Centrum voor Gees-
telijke Gezondheid (CGG). Dit centrum verzorgt gespecialiseerde 
hulp bij psychiatrische, psychische, relationele en psychosomatische 
problemen. U kunt hier altijd langsgaan voor een verkennend ge-
sprek.
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SOCiAAL

Personen in een kritische levensfase
Het Centrum voor Levens- en Gezinsvragen (CLG) biedt 
u begeleiding bij individuele problemen, koppel- en gezinspro-
blemen, geeft opvoedingsondersteuning en bemiddelt buiten de 
juridische sfeer. De vormingsdienst van het CLG begeleidt u ook 
bij assertiviteitstrainingen of opvoedingsvragen.

De afdeling Hulpverlening aan Seksuele Delinquenten 
(HSD) begeleidt personen die in contact komen met gerechte-
lijke instanties na het plegen van zedenfeiten. HSD geeft de da-
ders individuele psychosociale begeleiding, bevordert hun reïn-
tegratie in de maatschappij en helpt een terugval te voorkomen.

Wanneer de uitoefening van uw bezoekrecht moeilijk verloopt, 
kunt u naar De Bezoekruimte (in Turnhout) komen om uw 
kinderen, moeder, vader, grootouders, broers of zussen te ont-
moeten op een neutrale plaats. 

Het Team Intrafamiliaal Geweld begeleidt koppels in situ-
aties van partnergeweld, met het doel dit geweld te doen stop-
pen. Ook voor ouderenmisbehandeling kunt u hier terecht.

De dienst schuldbemiddeling is er voor CAW cliënten met 
een schuldenlast.
 
De opvoedingswinkel te Turnhout geeft opvoedingsonder-
steuning  (informatie,  advies en vorming) aan individuen, groe-
pen en diensten.

Jongeren
Als u tussen 12 en 25 jaar bent, kunt u op eigen initiatief terecht 
bij het Jongeren Adviescentrum (JAC) voor informatie, ad-
vies en begeleiding. Het JAC biedt ook hulp bij misbruik van 
genotsmiddelen.

In het Medisch Sociaal Opvangcentrum worden drugge-
bruikers medisch en sociaal begeleid. Dit gebeurt in samenwer-
king met het Centrum voor Geestelijke Gezondheidszorg.

Begeleid Zelfstandig Wonen geeft intensieve begeleiding 
en opleidingen aan jongeren tussen 18 en 25 jaar om hun zelf-
standigheid te bevorderen.

Dienstverlening in het nieuw Welzijnshuis 

Mensen die in aanraking komen met justitie
Slachtofferhulp Kempen richt zich tot slachtoffers, na(ast)-
bestaanden en getuigen van misdrijven, zelfdoding en dodelijke 
verkeersongevallen. Ook na rampen kunnen slachtoffers er te-
recht. Samen met een uitgebouwd vrijwilligersteam zorgt de 
dienst dat u als slachtoffer de opvang krijgt die u nodig hebt.

Justitieel Welzijnswerk (Turnhout) richt zich op gedetineer-
den en hun familie. Het zorgt ervoor dat gedetineerden toegang 
krijgen tot hulp- en dienstverlening, zorgt mee voor het vlotte 
verloop van de verschillende activiteiten in de gevangenis en 
geeft meer gespecialiseerde hulp op het vlak van psychosociale 
en sociaal-juridische problemen.

Het leerproject ‘omgaan met agressie en assertiviteit’ in Turn-
hout en Mol geeft sociale vaardigheidstraining aan volwassenen 
op verwijzing van justitie.

Thuislozen
Het Residentieel Crisisopvang Centrum (Turnhout) biedt 
een directe, zeer korte opvang (drie weken) in noodsituaties. 
Hier bevindt zich ook het meldpunt voor diensten die te maken 
krijgen met minderjarigen in een crisissituatie.
Als vrouw, met of zonder kinderen, kunt u terecht in een van de 
Vrouwenopvangcentra (Tussenhuis, in Geel en De Veder; 
het adres is geheim). Er wordt in het bijzonder aandacht besteed 
aan het probleem van partnergeweld en de aanwezigheid van 
kinderen. De Veder fungeert als vluchthuis.

Bent u een thuisloze man vanaf 18 jaar, dan krijgt u in de 
Mannenopvangcentra (´t Poortje en Zevendonk, beide in 
Turnhout) begeleiding om op eigen benen te kunnen staan.

Ook in het Opvangcentrum voor jong-volwassenen (De 
Goede Plek, Geel) leert u als jongvolwassene van 18 tot 25 jaar 
zelfstandiger te leven.

De dienst Begeleid Wonen bevordert de uitstroom uit 
de opvangcentra. Een tweede doelstelling is thuisloosheid 
voorkomen. Deze dienst verloopt in samenwerking met OCMW 
Herentals en mag niet verward worden met de vzw Begeleid 
Wonen, die zich inzet voor het begeleiden van personen met 
een handicap.

In het Inloopcentrum (Turnhout) kunnen kansarme 
alleenstaanden en thuislozen (ook jongeren) terecht zonder 
afspraak. U wordt niet verplicht om uw hele verhaal te vertellen. 
Het aanbod is vrijblijvend.

Het straathoekwerk Turnhout richt zich tot kwetsbare 
groepen die door de klassieke (welzijns) diensten niet bereikt 
worden. De straathoekwerker zoekt hen op in hun leefomgeving.

Meer informatie: CAW De Kempen, tel. 014-23 55 38,
info@cawdekempen.be, www.cawdekempen.be.
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OpENiNGSFEEST CULTUUR
Op zondag 27 september krijgt u vanaf 14 uur een voorsmaakje van wat cultuurcentrum ’t Schaliken voor u in petto 
heeft in het culturele seizoen 2009-2010. Tijdens dit openingsfeest kunt u cultuurcentrum ’t Schaliken van buiten en 
van binnen meemaken. Op het buitenplein, in de schouwburg, de foyer en de repetitieruimte vinden gratis optredens 
plaats. Bij slecht weer verhuist het hele feest naar de foyer en de schouwburg.

Programma

Batuqueria
Braziliaanse dans en muziek
Om 14, 15 en 16 uur op het buitenplein

Batuqueria is een multiculturele 
Braziliaanse percussiegroep. Met 
hun traditioneel repertoire maken 
de muzikanten een originele reis 
door de verschillende streken van 
Brazilië. Speciaal voor dit Ope-
ningsfeest brengt Batuqueria drie danseressen mee, die u mee aan 
het dansen zetten op deze opzwepende zuiderse muziek.

Hannelore Bedert in duo
Muziek
Om 14, 15 en 16.30 uur in de schouwburg

Het debuutalbum Wat als van Han-
nelore Bedert is een zeer indrukwek-
kend visitekaartje en de singles Janker 
en Helemaal doen het uitstekend op 
de radio. Lovende pers alom voor 
deze West-Vlaamse die haar roots 
niet verloochent en dialect en Alge-
meen Nederlands als standaardtalen 
hanteert. Bart Peeters omschreef 
haar als ‘een van de beste zangeres-
sen van Vlaanderen’. We kunnen 
hem geen ongelijk geven.

Henk Rijckaert
Humor
Om 14.30 en 16 uur in de schouwburg

Henk Rijckaert is al lang geen 
onbekende meer in het Vlaamse 
humorlandschap. Hij werkte mee 
aan talloze tv-producties, zoals De 
Bovenste Plank, Willy’s en Marietten 
en Zonde van de Zendtijd. Hij heeft 
twee avondvullende shows op zijn 
naam staan en verzorgde al het 
voorprogramma van Wim Helsen. 
Op het openingsfeest geeft de 
man het beste van zichzelf. In het 
voorjaar kunt u hem ook aan het 
werk zien met nieuw humormateriaal tijdens de huiskamervoorstel-
lingen van Keet in Huis.

Nona Mez
Muziek 
Om 15.30 en 17 uur in de schouwburg

Met Songs of Leaving, Cast in Concrete en Out of Touch stuurde de 
Leuvense singer-songwriter Geert Maris onder de noemer Nona 
Mez al twee albums de wereld in. Hier slopen een handvol singles 
als This Trick, All Purpose Girl, Roseanne en Her Window moeiteloos de 
playlists van verschillende nationale radiostations binnen. Tijdens het 
openingsfeest krijgt u al een voorsmaakje van het nieuwe album van 
Nona Mez, dat gepland is voor dit jaar.

Programma voor kinderen

Teatro Pachuco
Familietheater
Om 14.30, 15.30 en 16.30 uur op het buitenplein

De Amerikaan Rudi Galindo brengt 
met zijn show Just Passing Thru 
straattheater van de bovenste 
plank. Een man staat alleen in een 
straat met een reiskoffer. Uit het 
publiek haalt hij zijn inspiratie om 
magie te scheppen. En dan gaat de 
koffer open … Teatro Pachuco combineert elementen uit de stille 
film met die van de Europese clown en combineert dit alles met de 
passie van de Mexicaans-Amerikaanse cultuur. Het resultaat is een 
unieke stijl die al vele duizenden mensen over de vier continenten 
aan het lachen heeft gebracht.

Circus van Pistache
Poppenspel
Om 14, 15 en 16 uur in het repetitielokaal

Op een dag mag Pistache met zijn 
vriendin Véro mee naar het circus. 
Maar de directeur is met vakantie 
en de artiesten willen niet optre-
den. Pistache blijft niet bij de pakken 
neerzitten en bedenkt een geweldig 
plan. Hij wordt voor een keer zelf circusdirecteur. Samen met de 
clown, de acrobaten, de goochelaar en het publiek zorgt Pistache 
voor een onvergetelijke voorstelling. Circus van Pistache is poppen-
spel voor de hele familie. Deze voorstelling is gemaakt door Alles 
Loopt Op Rolletjes en heeft al heel wat schoolkinderen bekoord.

Extra animatie: grime en ballonpret
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Septemberdagen Ter Vesten
GADEP, Patchwork
Van zaterdag 5 september tot 
zondag 20 september 
Open op woensdag, donderdag, 
vrijdag, zaterdag en zondag van 
14 tot 17 uur
Kasteel Le Paige

Thérèse Keppens is een autoriteit op 
het vlak van het quilten. Haar kunst-
werken waren al te zien op internati-
onale tentoonstellingen en zij won met 
verschillende eigen ontwerpen presti-
gieuze prijzen. Ze schuwt geen onge-
bruikelijke materialen, wat vaak leidt 
tot verrassende resultaten. In Herentals 
richtte Thérèse Keppens de quiltgroep 
GADEP op, die vandaag tientallen deel-
nemers telt. Samen stellen zij tentoon 
in kasteel Le Paige. Ieder geeft zijn ei-
gen interpretatie aan het ambacht, wat 
ongetwijfeld leidt tot een bijzonder ge-
varieerde tentoonstelling.

Tadashi Ito 
Herentalse beelden uit Japan
Van zondag 4 oktober tot zondag 
25 oktober 
Open tijdens activiteiten in de 
schouwburg en de foyer van cc ’t 
Schaliken, uitgezonderd 10 oktober
Foyer van cc ’t Schaliken

Tadashi Ito (°1979) is de zoon van een 
Herentalse moeder en een Japanse 
vader. Hoewel hij op zeer jonge leef-
tijd onze stad verliet en de Herentalse 
monumenten nooit bewust heeft aan-
schouwd, gebruikt hij ze toch als beeld 
in een reeks schilderijen. Voor de toe-
schouwer vormt dit een vertrouwd 
decor, maar de felle kleuren en de de-
taillistische uitvoering geven de kunst-
werken toch een exotisch en zelfs be-
vreemdend karakter. 

Op woensdag 7 oktober is er om  
20 uur een nocturne met Tadashi Ito. 
Tijdens de nocturne vertelt de kunste-
naar over zijn werk, zijn band met He-
rentals, zijn inspiratie, … Met een kleine 
rondleiding beschrijft Tadashi Ito de 
tentoongestelde werken en krijgt u de 
kans om hem vragen te stellen. Daarna 
krijgen de bezoekers een drankje aan-
geboden.
Wilt u graag deze nocturne bijwonen, 
dan moet u zich inschrijven. Dat kan tot 
1 oktober bij cultuurcentrum ’t Schaliken.

Deze tentoonstelling maakt deel uit van 
het feestprogramma 800 Jaar Herentals.

pROGRAMMA ’T SCHALiKEN
Beheerorgaan cc ’t Schaliken zoekt een nieuw lid

Het beheerorgaan van cultuurcentrum ’t Schaliken is op zoek naar nieuwe vertegenwoordigers 
van de gebruikers van het cultuurcentrum. Het beheerorgaan vergadert een viertal keer per 
jaar. De programmering van het cultuurcentrum vormt het voornaamste agendapunt. Verder 
hebben de beheerders adviesrecht over alle beleidszaken die het cultuurcentrum betreffen. 
Geïnteresseerd? Bezorg dan uw kandidatuur met motivatie voor dinsdag 15 september aan het 
stadsbestuur, Augustijnenlaan 30, t.a.v. cc ’t Schaliken. De gemeenteraad benoemt een van de 
kandidaten. De andere kandidaten krijgen een plaats op een reservelijst.

Canta Libre en Scala  
In Concert
Zaterdag 19 september om 16 uur en om 20 uur
Schouwburg cc ’t Schaliken

Canta Libre viert in 2009 zijn zilveren jubileum. Voor deze gelegenheid nodigen Canta Libre 
en cultuurcentrum ’t Schaliken het meisjeskoor Scala uit. Scala is de groep met die mooie meis-
jesstemmen onder leiding van de broers Stijn en Steven Kolacny. Dit concert staat bol van 
nieuwe klanken, nieuwe wegen en eigen werk van Scala met af en toe nog een vleugje U2 of 
Depeche Mode. Canta Libre verzorgt een kort en aangenaam voorprogramma.

De toegangsprijs is 21,50 euro. Hebt u recht op een korting, dan betaalt u 20 euro.
Deze voorstelling kunt u niet in het abonnement opnemen.

Festival van Vlaanderen  
Collegium Vocale en Freiburger Barockorchester 
Music for the Duke of Chandos (G.F. Händel)
Donderdag 24 september om 20 uur
Sint-Waldetrudiskerk

Het koor van Collegium Vocale Gent samen met het Freiburger Barockorchester: een mooiere 
combinatie voor Händels religieuze muziek is nauwelijks denkbaar. Deze twee topensembles staan 
garant voor een spetterende uitvoering van enkele van de anglicaanse anthems die Händel voor de 
hertog van Chandos componeerde. Ook het virtuoze Gloria voor sopraan en strijkers staat op het 
programma. Dit recent ontdekte werk laat Händel van zijn zonnigste, Italiaanse kant zien. 

De toegangsprijs is 15 euro. Hebt u recht op een korting, dan betaalt u 13,50 euro.
Deze voorstelling kunt u niet in het abonnement opnemen.

Kocani Orkestar  
Wervelende Balkan-zigeunerfanfare
Zondag 27 september om 20.30 uur
CC Zwaneberg, Heist-op-den-Berg - staanplaatsen

Kocani Orkestar is Macedoniës beste en meest vermaarde zigeunerfanfare. De band is afkomstig 
uit de streek waar zich de grootste Romanederzetting ter wereld bevindt en waar Emir Kusturica 
zijn film Time of the Gypsies draaide. Kocani Orkestar zorgde voor de muziek in de film. Kocani 
Orkestar combineert zeshonderd jaar muziek uit Oost-Europa en de Balkan en vormt deze om 
tot een eigen stijl. 

De toegangsprijs is 15 euro. Met een abonnement betaalt u 13,50 euro. Hebt u 
recht op een korting, dan betaalt u 14 euro.

Info en tickets: 
cc ’t Schaliken, Grote Markt 35, Herentals
cultuurcentrum@herentals.be, www.schaliken.be, tel. 014-28 51 30

TENTOON
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Cultuurcafé met 
Duo Arpa-Cordeon 
Zaterdag 26 september om 19 uur
Fundatiehuis

Het nieuwe seizoen van het onvolpre-
zen Cultuurcafé wordt afgetrapt door 
het duo Arpa-Cordeon. 

Dit duo wil de originaliteit van de Pa-
raguayaanse muziek aan een groot 
publiek presenteren. In hun rijke re-
pertoire is er natuurlijk ook ruim plaats 
voor andere Latijns-Amerikaanse gen-
res. Peter Vandepitte werd geboren in 
Luluaburg (Kananga) en leerde, onder 
impuls van de Paraguayaanse musicus 
José Angel Piñanez de Paraguayaanse 
harp bespelen. Dit is het instrument bij 
uitstek om het unieke karakter van de 
Paraguayaanse volksmuziek te vertol-
ken. Jozef Tourné studeerde klassieke 
muziekcompositie en piano en bespeelt 
de accordeon in Argentijnse stijl, met 
invloeden van de bandoneon van Astor 
Piazzolla. 

Het Cultuurcafé vindt plaats 
op zaterdag 26 september om  
20 uur in het Fundatiehuis in het 
Begijnhof van Herentals. De deu-
ren gaan open om 19 uur en de 
toegang is gratis. 

Wilt u zelf een optreden geven in het 
Cultuurcafé (muziek, woord, …) dan 
kunt u met uw voorstel terecht op 
info@cultuurraadherentals.be of bij de 
dienst cultuurbeleid 
cc ‘t Schaliken, Grote Markt 35.

Open Park

Ook dit jaar organiseert vzw Ter Vesten in samenwerking met het stadsbestuur concertoptre-
dens in het park van Kasteel Le Paige. Op zaterdag 5 september kunt u van 14 tot 18 uur optre-
dens bijwonen van Koninklijke Fanfare De Noorderzonen uit Noorderwijk, Koninklijke Fanfare 
Zucht naar Kunst uit Morkhoven, Koninklijke Harmonie Sint-Cecilia en Music-Band Avanti uit 
Herentals. Iedereen is welkom. De toegang is gratis.

Meer informatie: Paul Snoeys, tel. 014-23 33 62 en 
Willy De Wachter, tel. 014-70 79 39.

Brigand, een nieuwe Herentalse medaille 

Ter gelegenheid van het vijfjarig bestaan van Numismatica schenkt de vereniging een medaille 
aan alle leden die sinds de oprichting zijn aangesloten. De medaille werd ontworpen door de 
Herentalse kunstenares Pazzi De Peuter. De voorzijde toont het Boerenkrijgmonument op de 
Grote Markt. Numismatica, de Kempense vereniging voor verzamelaars van munten, medailles, 
penningen, ... telt ondertussen meer dan driehonderd leden.

Cultuurprijs van de cultuurraad 

Ook voor 2009 kent de Herentalse cultuurraad een prijs toe aan een persoon of een vereniging 
die in de loop van het jaar een verdienstelijke bijdrage heeft geleverd op het culturele vlak. De 
prestatie moet een ruime weerklank kennen, zowel in Herentals als daarbuiten, en de kandi-
daten moeten hun culturele werking hebben in Herentals, Noorderwijk of Morkhoven. U kunt 
kandidaturen, vergezeld van de nodige motivatie en documentatie, voor 1 oktober indienen bij 
dienst cultuurbeleid, kandidatuur cultuurprijs, cc ‘t Schaliken, Grote Markt 35, 2200 Herentals. 

Meer info en het reglement van de cultuurprijs vindt u terug op
www.cultuurraadherentals.be.

Orgelconcert in de Sint-Waldetrudiskerk 
Zondag 27 september om 16 uur

Op 27 september organiseert de kerkraad een orgelconcert in de Sint-Waldetrudiskerk. Uit-
voerder is Jos Bielen, organist van de abdijkerk van Averbode. Hij brengt werken van Johann 
Pachelbel, Johann Sebastian Bach, Felix Mendelssohn en Johannes Brahms. De toegang is gratis. 
Dit evenement wordt georganiseerd met de steun van de stad Herentals, in samenwerking met 
de Herentalse cultuurraad en met Heilige Huisjes.

Theaterspektakel 
Closer 
Kamertheaterzaal van ’t Hof
19, 25 en 26 september en 1, 3, 8, 10 en 11 oktober om 20 uur

Closer van Patrick Marber kwam in 1997 in Londen voor het eerst op de planken en is sindsdien 
veelvuldig gespeeld, in de prijzen gevallen en ook verfilmd. Het stuk gaat over vier mensen die 
verwikkeld raken in onmogelijke relaties. We volgen Daniel, Alice, Anna en Larry tijdens de cruci-
ale keuzemomenten in hun liefdesaffaires en zien hoe zij worstelen met die keuzes. Twee acteurs 
en twee actrices met enkel hun spel, maken deze strijd zichtbaar, voelbaar, bijna tastbaar …

Het toneelstuk is enkel toegankelijk voor +14-jarigen.
Reserveren kan bij cultuurcentrum ’t Schaliken, Grote Markt 35, tel. 014-28 51 30 
of via www.theaterspektakel.be. 
Prijzen: 8 euro, 7 euro voor -26 jaar, +55 jaar, groepen van 10 personen (vooraf te 
reserveren) en leden Open Doek.
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Welkom in de Stedelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans!
De academie staat paraat voor wie zich creatief wil uitleven in muziek, woord of dans. Leeftijd 
heeft geen belang: de academie is er voor zowel kinderen en jongeren als volwassenen.

MUZIEK

In de muziekafdeling kunt u bijna alle instrumenten leren bespelen: van accordeon tot viool, van 
elektrische gitaar tot drums. Nieuw vanaf dit schooljaar zijn de lessen harp. Kinderen van acht 
tot twaalf jaar volgen eerst een jaar algemene muzikale vorming. Vanaf het tweede jaar komt 
daar instrument- of zangles bij. Als u twaalf jaar of ouder bent, krijgt u al vanaf het eerste jaar 
instrument- of zanglessen. Volgt u liever geen notenleer, maar wilt u alles weten over muziek en 
muziek leren beluisteren? Dat kan in de cursus algemene muziekcultuur.

WOORDKUNST

Wilt u graag teksten leren voordragen of toneelspelen? Dat kan in de woordafdeling van de aca-
demie. Kinderen vanaf acht jaar volgen een uur algemene verbale vorming per week. Jongeren 
vanaf vijftien jaar en volwassenen starten dadelijk in de middelbare graad en volgen naast verbale 
vorming lessen voordracht, toneel of welsprekendheid.

NIEUW - DANS

Vanaf dit schooljaar kunnen zes-, zeven-, en achtjarigen een klassieke dansopleiding volgen aan 
de academie. De zesjarigen hebben wekelijks les op zaterdag van 9 tot 10 uur, de zevenjarigen 
op zaterdag van 10 tot 11 uur en de achtjarigen op donderdag van 16.30 tot 17.30 uur en op 
zaterdag van 11 tot 12 uur.

INSCHRIJVEN

Inschrijven kan op het secretariaat van de academie tijdens de openingstijden Stedelijke Aca-
demie voor Muziek en Woord, Hikstraat 28, tel. 014-21 33 05, muziekacademie@herentals.be, 
www.herentals.be/academie.muziek.woord

•	Het inschrijvingsgeld bedraagt 61 euro 
 (verminderd tarief: 41 euro) voor leer- 
 lingen geboren vanaf 1992, en 188 euro
 (verminderd tarief: 111 euro) voor leer- 
 lingen geboren voor 1992. 

•	Breng bij de inschrijving uw SIS-kaart mee.

•	Houders van een Vrijetijdspas kunnen de
 lessen gratis volgen.

•	Opleidingscheques voor werknemers
 worden aanvaard.

STEdELijKE ACAdEMiES

Stedelijke Academie voor 
Beeldende Kunst

Zin in tekenen, schilderen, beeldhou-
wen, keramiek, vrije grafiek of video en 
animatie? Kom dan een kijkje nemen 
in de Stedelijke Academie voor Beel-
dende Kunst. Op zaterdag 29 en zon-
dag 30 augustus staan de deuren van 
de academie van 13 tot 18 uur open 
voor iedereen.

De lessen starten op maandag 7 sep-
tember. Inschrijven kan tot en met  
30 september.

Meer informatie en inschrijvingen: 
Stedelijke Academie voor Beeldende 
Kunst, Markgravenstraat 77, 
tel. 014-28 51 55, 
academie.beeldende.kunst@herentals.be.

Openingstijden secretariaat:
- maandag en dinsdag van 13 tot 16.30 
  uur en van 18.30 tot 22 uur
- woensdag van 13.30 tot 22 uur
- zaterdag van 9 tot 12.30 uur

Met een vriend of vriendin 
naar de tekenacademie

Op woensdag 19 en zaterdag 26 sep-
tember zijn het weer vriendjesdagen 
in de kinder- en jeugdateliers van de 
tekenacademie. Alle kinderen en jon-
geren mogen een vriendje of vriendin-
netje meebrengen om samen creatief 
aan de slag te gaan. Kinderen die de 
academie nog niet kennen, kunnen op 
deze manier kennismaken met tekenen, 
schilderen, boetseren, plakken, spetten, 
spatten, kleien, bakken, stempelen, 
verschillende druktechnieken, video en 
animatie.

  openingstijden secretariaat:

 - maandag, dinsdag, donderdag en 
  vrijdag van 14 tot 21.30 uur

 -  woensdag van 12.30 tot 21.30 uur

 - zaterdag van 9 tot 13 uur
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Herentalse klimaatwijk wint fotowedstrijd 
 
Vorige winter namen in Herentals drie groepen deel aan de actie Klimaatwijken. Deze actie is 
een soort weddenschap tussen de stad en de groepen, waarbij de groepen de uitdaging aangaan 
om tijdens de winter acht procent energie te besparen ten opzichte van de winter ervoor. Als 
de groepen hierin slagen, krijgen ze een beloning van de stad. Dit jaar organiseerde de provincie 
Antwerpen voor de deelnemende groepen een fotowedstrijd. De Bespaarlampjes, een van de 
groepen uit Herentals, behaalde de prijs voor de mooiste foto. Een dikke proficiat!

Behaag onze Kempen! 

JUBILEUMJAAR: VIJFTIENDE EDITIE

Traditie getrouw organiseren IOK, Natuurpunt vzw, Velt vzw, JNM en 22 Kempense gemeente-
besturen, waaronder Herentals, in de periode september-november een bomen- en struiken-
verkoop. Deze actie is bij het brede publiek bekend als de Behaag onze Kempen-actie. Dit jaar is 
de actie aan zijn vijftiende editie toe.

GEMENGDE HAAG IN DE KIJKER

De organisatoren promoten inheemse en streekeigen haagplanten en bomen. Deze gedijen van 
nature goed op onze arme Kempense zandgronden. Inheemse en streekeigen soorten trekken 
meer diersoorten aan en vergroten de natuurwaarde van uw tuin. De nadruk ligt op gemengde 
hagen: hagen die uit meer dan één soort bestaan. Gemengde hagen zijn beter bestand tegen 
ziekten en plagen, hebben een mooi blad-, bloesem- en besseneffect in zowel het voorjaar als 
het najaar. Een gemengde haag hoeft niet ‘wild’ te zijn. Ze kan net zo goed strak geschoren wor-
den als een klassieke (haag)beukenhaag. Behalve inheems en streekeigen haagplantsoen kunt u 
ook (hoogstam)fruitbomen, kleinfruit, vruchtbomen en steunpalen kopen.

HOE BESTELLEN?

Bestellen doet u bij voorkeur via het online bestelformulier op de website www.iok.be/be-
haagonzekempen. Bestelformulieren vindt u ook aan de balie van de milieudienst. U kunt ook 
telefonisch bestellen bij de milieudienst (014-28 50 50) en ’s avonds (van 18 tot 21 uur) bij Her-
man Puls (014-21 96 08). U kunt uw bestelling tot 31 oktober doorgeven.

MEER INFO?
Zorg ervoor dat u goed geïnformeerd bent voor u bestelt. Bezoek de website www.iok.be/
behaagonzekempen, vraag een gratis infobrochure aan bij de milieudienst of e-mail uw vragen 
naar behaag.onze.kempen@iok.be.
Hebt u specifieke vragen over bomen en struiken, over de aangeboden haagpakketten of over 
gemengde hagen? Neem dan contact op met Eddy Vercammen (0478-45 45 47). Meer info over 
de aangeboden fruitbomen kunt u opvragen bij Frank Van Gorp (014-42 02 48, na 18 uur).
De vereniging voor ecologisch leven en tuinieren (Velt) organiseert infoavonden en cursussen 
rond de ecologische tuin. Voor activiteiten in uw buurt: www.velt.be.

PLANTGOED AFHALEN
Het bestelde plantgoed moet u zelf afhalen op zaterdag 21 november tussen 9.30 en 11.30 uur 
in de stedelijke werkplaats, Hemeldonk 10 (naast het recyclagepark). Betalen doet u ter plaatse.

MiLiEU

Cursus composteren 

Dit najaar organiseert het stadsbestuur, 
in samenwerking met IOK Afvalbeheer 
en Vlaco, een cursus over thuiscompos-
teren. Iedereen die geïnteresseerd is, 
kan gratis deelnemen. De cursus vindt 
plaats op donderdag 1 oktober van 19 
tot 22 uur en op zaterdag 3 en 10 ok-
tober van 9 tot 12 uur. Tijdens de eer-
ste bijeenkomst krijgt u een theoreti-
sche uitleg over thuiscomposteren. De 
tweede keer brengt u een bezoek aan 
het bezoekerscentrum Hof ter Winke-
len in Londerzeel. De laatste keer staat 
er praktijk op het programma. Het 
aantal deelnemers is beperkt, dus is in-
schrijven noodzakelijk. 

Voor meer informatie en in-
schrijvingen kunt u terecht bij de 
milieudienst (tel. 014-28 50 50) of 
bij IOK Afvalbeheer (tel. 014-56 
27 92, afvalbeheer@iok.be).
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Snuffelbeurs

Op zaterdag 12 september, van 13 tot 17 uur, vindt de Snuffelbeurs plaats in en rond zaal ’t Hof 
op de Grote Markt. De Snuffelbeurs is een infobeurs waar Herentalse kinderen en jongeren 
kunnen kennismaken met het vrijetijdsaanbod in onze stad. Naast het vaste aanbod van de 
lokale jeugd-, sport-, en cultuurverenigingen, zijn er dit jaar ook infostands van organisaties die 
onder meer inleefreizen, bouwkampen, vrijwilligerswerk en monitorencursussen aanbieden. De 
verenigingen en organisaties bieden, naast een heleboel informatie over hun werking, ook leuke 
spelletjes en initiaties aan. Verder is er heel wat randanimatie met onder meer een springkasteel 
en een ballonnenplooier. Ondertussen kunnen de ouders genieten van een drankje op het terras 
van jeugdhuis 10R20. De Snuffelbeurs is een organisatie van de stedelijke jeugddienst in samen-
werking met de Herentalse jeugd-, sport-, en cultuurraad.

Twee nieuwe kapiteins voor de jeugdraad 

Sinds kort heeft de jeugdraad een nieuw voorzittersduo. Philippe Fonteyn heeft het roer gelaten 
aan Kristof Van Mensel; Tom Olyslaegers blijft aan boord. Beide voorzitters kennen het reilen en 
zeilen van de jeugdraad als lid van het dagelijks bestuur. Vanaf september leidt dit duo de werking 
van de jeugdraad in goede banen. De voorzitters zijn te bereiken via 
voorzitter@jeugdraadherentals.be.

Geïnteresseerd in de jeugdraadwerking? Surf dan snel naar
www.jeugdraadherentals.be.

jEUGd

Muziek, geluid en beeld

In september, oktober, november en 
december organiseert de provincie 
Antwerpen beginnerscursussen die ze-
ker ook voor jongeren interessant zijn. 
De cursus videoclips geeft u op 11, 12 
en 14 september een praktijkgerichte 
initiatie in het produceren van video-
clips voor pop- en rockbands. Deze 
cursus kost 75 euro (57 euro vermin-
derd tarief). 

Tijdens de cursus geluidstechnieken 
krijgt u inzicht in de componenten van 
een PA-installatie: de functies van het 
mengpaneel, versterker, luidsprekers, …  
Deelnemen kost 52 euro (40 euro 
verminderd tarief). Er zijn in de win-
termaanden twee sessies die elk twee 
dagen duren. 

In oktober en november kunt u tijdens 
acht halve dagen een inleidingscursus 
volgen over het werken met video. 
Deelnemen kost 104 euro (80 euro 
verminderd tarief).

Op 14 en 15 november leert u tijdens 
de cursus VJ werken met videoappara-
tuur. Deelnemen kost 52 euro (40 euro 
verminderd tarief). 

Op 19 en 20 december krijgt u tijdens 
een basiscursus belichting alle technie-
ken mee om van een theateropvoering 
een lust voor het oog te maken. Deel-
nemen kost 52 euro (40 euro vermin-
derd tarief). 

Meer info 
www.vormingscentrum.be

Verloren voorwerpen 

Voor vele kinderen waren de speelpleinwerkingen van juli en augustus weer dolle pret. Na de 
zomer blijven er echter altijd verloren voorwerpen achter zoals regenjasjes, truien, brooddo-
zen, drinkbussen, … Als uw kind iets kwijt is geraakt, dan kunt u best even langskomen bij de 
jeugddienst in het Stadspark. Op die manier krijgen alle verloren voorwerpen hun rechtmatige 
eigenaars terug.

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

Panathlon International is een sportorganisatie die ijvert voor ethiek en wederzijdse waardering 
binnen de sportwereld. De organisatie stelde een verklaring op over de rechten van het kind 
in de sport. In de verklaring staat onder meer dat alle kinderen het recht hebben om sport te 
beoefenen, zich te vermaken en te spelen, waardig behandeld te worden, deel te nemen aan 
training die aangepast is aan hun leeftijd, dat zij de kans moeten krijgen kampioen te worden en 
het recht behouden het niet te worden.

Nadat het stadsbestuur en de voorzitter van de sportraad deze Panathlonverklaring eind vorig 
jaar ondertekenden in het provinciehuis in Antwerpen, is het nu de beurt aan de erkende sport-
clubs van Herentals. Zij zullen de verklaring officieel ondertekenen op vrijdag 4 september om 
20 uur in cultuurcentrum ’t Schaliken.

Er zijn nog vrije uren in de sporthal 

U kunt in De Vossenberg en in de sportzaal in Morkhoven nog een aantal vrije uren reserve-
ren. Clubs, verenigingen, bedrijven, scholen of individuele sporters die geïnteresseerd zijn, kun-
nen voor meer informatie terecht bij de sportdienst, tel. 014- 28 52 50, sportdienst@herentals.be.

Sportkampen 

Van dinsdag 3 tot en met vrijdag 6 november organiseert de sportdienst sportkampen voor kinde-
ren en jongeren van 6 tot 16 jaar. Inschrijven kan vanaf maandag 21 september bij de sportdienst.

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

SpORT

Frisco-gym voor jongeren 
met een handicap 

Op zaterdag 19 september kunt u in De 
Vossenberg van 14 tot 16 uur kennisma-
ken met het G-gymuurtje van Corpus 
Sanum. G-gym richt zich tot jongeren 
vanaf zes jaar met een verstandelijke 
handicap. Na een uurtje turnen krijgen 
de deelnemers een drankje en een fris-
co. Ook ouders, broers en zussen zijn 
van harte welkom. Deelnemen is gratis, 
en de deelnemers zijn verzekerd.

50+ 

Op dinsdag 15 september program-
meert de sportdienst in samenwerking 
met de Herentalse Petanqueclub een 
sessie petanque. Sportieve 50-plussers 
verzamelen aan het lokaal van de pe-
tanqueclub, Wijngaard 8. Er wordt ge-
speeld van 14 uur tot 16.30 uur. Wie 
zelf over een set petanqueballen be-
schikt, kan die het beste meebrengen. 
Deelnemen kost 2 euro. Inschrijven ge-
beurt op de dag zelf.

Scholenveldloop 

Op dinsdag 22 september nemen alle 
Herentalse scholen en klassen deel aan 
de 29ste Scholenveldloop. De veldloop 
start om 9 uur en eindigt omstreeks 
11.45 uur in het Netepark. Supporters 
die de jonge atleten willen aanmoedi-
gen, zijn van harte welkom!
De scholenveldloop is een organisa-
tie van het stadsbestuur, AC Heren-
tals, BLOSO en de stichting Vlaamse 
Schoolsport.

Zwemlessenreeks najaar 

De nieuwe zwemlessenreeksen begin-
nen op maandag 21 september. Er zijn 
nog enkele plaatsen vrij.
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Openingstijden Netepark
Op dinsdag 1 september zijn alle baden gesloten wegens onderhoudswerkzaamheden.
Het recreatiebad is gesloten van 1 tot en met 11 september en het wedstrijdbad is gesloten van 14 tot en met 16 
september wegens onderhoudswerkzaamheden en het vernieuwen van de onderwaterverlichting. Het buitenbad blijft 
open tot en met 16 september. 

maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag zondag

Recreatiebad 14.00-21.00 14.00-21.00 14.00-21.00 14.00-21.00 14.00-21.00 09.00-17.00 09.00-17.00

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

Wedstrijdbad 07.30-08.30

12.00-13.00

18.00-21.00

07.30-08.30

12.00-13.00

18.00-21.00

07.30-08.30

12.00-13.00

14.00-21.00

07.30-08.30

12.00-13.00

18.00-21.00

07.30-08.30

12.00-13.00

18.00-21.00

09.00-17.00 09.00-17.00

Aquaprogramma’s Netepark
De aqualessen starten opnieuw op maandag 21 september.

Aquagym voor senioren maandag
maandag

15.30 - 16.15
16.15 - 17.00

Aquafit voor senioren vrijdag 09.00 - 10.00

Aquasculp dinsdag 20.00 - 21.00

Aquafitness (high-impact) dinsdag
woensdag

19.00 - 20.00
21.00 - 22.00

Aquajogging woensdag 20.00 - 21.00

Aquagym voor mensen met een handicap dinsdag
vrijdag

19.00 - 20.00
15.30 - 16.30

Zwemmen voor 
chronische-pijnpatiënten

dinsdag
donderdag

12.00 - 13.00
12.00 - 13.00

Zwemmen voor kinderen met een handicap woensdag 18.30 - 20.00

Zwangerschapszwemmen  prenataal donderdag 20.00 - 21.00

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

SpORT

Bowling voor personen met een verstandelijke handicap 

De Vennebowlers organiseren een Zeven Landen Bowlingtoernooi voor personen met een ver-
standelijke handicap. Het toernooi vindt plaats van donderdag 24 tot en met zondag 27 septem-
ber in Bowling Het Ven, Vennen 35. Tussen de wedstrijden door zullen de deelnemers Herentals 
verkennen. Het stadsbestuur ontvangt hen op vrijdag 25 september om 19 uur.

Personen met een verstandelijke handicap die graag zouden leren bowlen, kunnen deelnemen 
aan een opleiding op donderdag 24 september van 10 tot 12 uur of van 13 tot 15 uur.

Meer informatie en inschrijvingen: Marie José Van den Eynde, tel. 014-26 12 37 of 
MJVDE@telenet.be.

Bocciatoernooi 

Op zaterdag 3 oktober vindt het jaarlijkse bocciatoernooi plaats. Boccia is petanque voor men-
sen met een handicap. Het toernooi begint om 9.30 uur en eindigt rond 17 uur. 

Inschrijven kan tot 3 september bij Jo De Becker, gsm 0485-73 21 37, 
jodb@telenet.be. Voor meer informatie kunt u ook terecht bij de stedelijke sport-
dienst op het nummer 014 -28 52 50.

Grote Prijs Rik Van Looy 

Op zondag 13 september vindt de 
Grote Prijs Rik Van Looy plaats in en 
rond Herentals. Het is een wielerwed-
strijd voor nieuwelingen in het kader 
van de Beker van België. Van 14 tot 17 
uur geldt er eenrichtingsverkeer en is 
stilstaan en parkeren niet toegelaten in 
de Zaatweg, Wuytsbergen, Lenteheide, 
Heikenstraat en de Vorselaarsebaan. 
De wedstrijd start om 14 uur aan het 
BLOSO-sportcentrum aan de Vorse-
laarsebaan. De renners komen langs de 
woning van Rik Van Looy op de Poe-
derleeseweg en worden omstreeks  
15 uur terug verwacht aan de vertrek-
plaats. Daar rijden ze nog vier plaatse-
lijke rondes van 11 kilometer. Iedereen 
is welkom, de toegang is gratis.

WK wielrennen voor 
Rotaryleden 

Op zaterdag 12 september organiseert 
Rotary Herentals de vijfentwintigste 
editie van het wereldkampioenschap 
wielrennen voor Rotaryleden op het 
wielercircuit in het BLOSO-centrum. 
De wedstrijden starten rond 8.30 uur 
en worden in verschillende leeftijdsca-
tegorieën betwist. Iedereen is welkom; 
de toegang is gratis.
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CURSUSAANBOd Makoto Ryu

Makoto Ryu is een vorm van jiujitsu die 
voor iedereen toegankelijk is. De tech-
nieken zijn niet gebaseerd op spier-
kracht. Weerbaarheid, zelfvertrouwen 
en zelfcontrole zijn het uiteindelijke 
doel. De discipline wordt beoefend in 
een ontspannen sfeer, zodat de trainin-
gen aangenaam zijn voor iedereen. In 
september kunt u gratis kennismaken 
met deze sport. De proeflessen vin-
den plaats in het BLOSO-centrum op 
maandag van 19.30 tot 21 uur en op za-
terdag van 10.30 tot 11.30 uur.

Meer informatie: 
Julius Verachtert, tel. 014-70 38 76, 
www.makotoryuherentals.be.

Centrum Basiseducatie 
Zuiderkempen

Ook dit jaar organiseert het Centrum 
voor Basiseducatie Zuiderkempen ver-
schillende gratis cursussen in Geel. U kunt 
cursussen volgen als Vlot mailen, Opkomen 
voor jezelf, Vlotter rekenen in het dagelijkse 
leven en een beginnerscursus Engels. In 
de cursus Verstandig omgaan met geld 
en energie leert u hoe u op een milieu-
vriendelijke manier zuiniger kunt leven. Er 
is ook een cursus Rijbewijs waarin u leert 
wat u moet weten over het verkeer en 
hoe u het theorie-examen kunt afleggen. 
Gebruikt u liever de trein, bus of tram? 
Dan kunt zich inschrijven voor de cursus 
Op stap met kaart en openbaar vervoer.
Het Centrum voor Basiseducatie Zui-
derkempen organiseert ook een cursus 
Nederlands voor anderstaligen in Heren-
tals.

Meer informatie en inschrijvingen: 
Centrum 
Basiseducatie Zuiderkempen, 
Kollegestraat 21 in Geel, 
tel. 014-58 41 91, 
zuiderkempen@basiseducatie-
kempen.be, 
www.basiseducatie.be.

vzw Kreatief

Vanaf maandag 7 september kunt u deelnemen aan de cursussen van vzw Kreatief. U kunt kiezen 
tussen taalcursussen, bloemschikken, kalligrafie, tekenen en schilderen, kooklessen, … Nieuw dit 
jaar zijn de cursussen Spaans voor beginners, Spaanse conversatie, esoterie en digitale fotografie. 
De cursussen vinden plaats in het Gildenhuis, Grote Markt 25. Inschrijven kan elke werkdag van 
9 tot 12 uur en van 13 tot 16 uur, behalve op woensdagnamiddag.

Meer informatie: vzw Kreatief Herentals, Margot Proost, Grote Markt 25, 
tel. 014-23 12 77, kreatief.herentals2@skynet.be.

Leer uzelf beter kennen met de cursussen van PRH 

Persoonlijkheid en Relaties vzw (PRH) organiseert in september de cursus Ik ben goed genoeg. 
Mensen die hoge eisen aan zichzelf stellen en steeds perfect willen zijn, krijgen via creatieve oe-
feningen meer zicht op wat hen hindert om zich ‘goed genoeg’ te voelen. De cursus vindt plaats 
op dinsdag 15, 22 en 29 september van 19 tot 22.15 uur in de lokalen van het Wit-Gele Kruis, 
Nonnenstraat 12. Deelnemen kost 50 euro.

De vijfdaagse cursus Wie ben ik? helpt u te ontdekken waar u echt goed in bent en geeft u inzicht 
over hoe u als persoon functioneert. Ook deze cursus vindt plaats in de Nonnenstraat 12 op 10, 
11, 17, 18 en 24 oktober van 9 tot 17.30 uur. Deelnemen kost 200 tot 410 euro, afhankelijk van 
uw inkomen.

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

Gratis proefles tai chi 

Op maandag 7 september om 19 uur organiseert Tai Chi Herentals een gratis proefles voor be-
ginners. De les vindt plaats in de spiegelzaal van De Voorzienigheid, Wolstraat 27. Deelnemers 
dragen losse kleding en pantoffels.

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

Tai chi chuan 

Tai chi chuan is een Chinese bewegingsleer die de gezondheid bevordert en helpt om het lichaam 
en de geest te ontspannen. U kunt op woensdag 16 september een gratis proefles en demon-
stratie meemaken om 20.45 uur in het Instituut van de Voorzienigheid, Wolstraat 27.

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

Yoga voor gevorderden en beginners 
Seva Yoga Kempen, een vereniging erkend door de Belgische Yogafederatie, organiseert yogales-
sen in de turnzaal van de gemengde basisschool Dolfijn, Nonnenstraat 16. Op dinsdag 1 septem-
ber om 19.30 uur herbeginnen de yogalessen voor gevorderden. Op donderdag 3 september, 
ook om 19.30 uur, start er een nieuwe beginnerscursus. De eerste les is gratis en vrijblijvend. 
Inschrijven voor de rest van het jaar kan op het einde van de les of later.

Meer informatie: Seva Yoga Kempen, tel. 014-21 06 76, 
flor.stickens@versateladsl.be of op http://home.versateladsl.be/vt643220.
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CURSUSAANBOd Word gids in eigen streek

De culturele en toeristische sector in 
de Kempen zoekt goed opgeleide gid-
sen met een specifieke vorming die zich 
vrijwillig of semi-professioneel willen 
inzetten voor hun gemeente of regio. 
In het schooljaar 2009-2011 organiseert 
het Centrum Volwassenenonderwijs 
(CVO) een opleiding voor streekgids 
met als specialisatie Het Groene Nete-
land. In het eerste jaar leert u basisvaar-
digheden en technieken die eigen zijn 
aan het gidsen. U leert ook meer over 
geschiedenis, cultuur, kunst, politiek, 
landschap en natuur. In het tweede jaar 
komt de lokale geschiedenis van onze 
stad Herentals en omliggende gemeen-
ten aan bod. Als afgestudeerde gids 
krijgt u, naast uw gidsenkaart, toegang 
tot de vormings- en nascholingsinitiatie-
ven van Toerisme Vlaanderen.

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

Natuurpunt Nete & Aa organiseert cursus Natuurgids

Tijdens de cursus Natuurgids van het Centrum Voor Natuur- en milieueducatie (CVN) leert u 
de natuur herkennen, begrijpen en vertalen. Gespecialiseerde kennis of vaardigheden komen niet 
aan bod, wel verwerft u een ruime algemene kennis van natuur en milieu. Deelnemers moeten 
wel een minimale voorkennis hebben. De cursus loopt van 10 september tot 27 mei. Er zijn een 
dertigtal bijeenkomsten, waarvan de helft excursies. Binnenactiviteiten vinden plaats op donder-
dagavond van 19.30 tot 22.30 uur in Middenschool De Vesten, Augustijnenlaan 31. De excursies 
vinden plaats op zaterdagmorgen van 9 tot 12 uur.
Deelnemen aan de cursus kost 220 euro (normaal tarief) of 180 euro (verlaagd tarief). Oplei-
dingscheques worden aanvaard. U kunt zich inschrijven op www.c-v-n.be.

Meer informatie en inschrijvingen: CVN-secretariaat, Appelmansstraat 12 bus 6, 
2018 Antwerpen, tel. 03-226 02 91, info@c-v-n.be, www.c-v-n.be of bij 
Dirk Wouters, tel. 014-70 40 98, dirk.wouters1@telenet.be.

Jogcursussen 

Op woensdag 9 september start de Belgian Road Runners Club met een nieuwe reeks joggen 
voor beginners. De lessen vinden telkens plaats op woensdag om 19.30 uur in het BLOSO-
centrum. Lesgeefster Mieke Boeckx schreef een verantwoord programma waarmee beginnende 
joggers in tien weken tijd vijf kilometer leren joggen. Deelnemen kost 30 euro. In de prijs is een 
boek met informatie inbegrepen. CM-leden krijgen, na het behalen van hun diploma, 10 euro 
terugbetaald. Inschrijven kan tijdens de eerste les vanaf 19 uur of op www.miekeboeckx.be.

Meer informatie over deze lessenreeks krijgt u bij Mieke Boeckx, tel. 014-55 57 59, 
mieke.boeckx@telenet.be.

Ook AC Herentals organiseert samen met CM-fit een jogcursus voor beginners (Start to Run) 
en gevorderden (Keep on Running). Iedereen die verantwoord en ontspannend wil bewegen 
en sporten, kan de cursus volgen. De deelnemers die slagen in de eindtest krijgen een diploma 
van de Vlaamse Atletiekliga. Inschrijven kan tijdens de eerste les op donderdag 3 september, om 
19.30 uur, op de atletiekpiste van het BLOSO-centrum. De cursus kost 25 euro. CM-leden en 
leden van de Liberale Mutualiteit die hun diploma behalen, krijgen 10 euro terugbetaald. 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Michel Nicasi, 
tel. 014-50 12 27, www.acherentals.be.

Circuslessen 

Vanaf 27 september geeft circusschool  
Locorotondo elke zondagnamiddag lessen 
in sportcomplex De Vossenberg. Kinderen 
vanaf 6 jaar zijn welkom voor de wekelijkse 
circuslessen. Er zijn vijf groepen, ingedeeld 
per leeftijd. Ook jongeren ouder dan twaalf 
jaar kunnen les volgen. Zij kunnen kiezen 
tussen multicircuslessen en de nieuwe spe-
cialisatielessen eenwieler.

Meer informatie en inschrijvingen: 
www.locorotondo.be,
info@locorotondo.be, 
tel. 014-30 32 30.
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AANKONdiGiNGEN
Eén meldpunt voor alle Vlaamse wegen

Vlaanderen telt meer dan 62.000 kilometer wegen, die onderhouden worden door verschil-
lende instanties. Die instanties voeren regelmatig controles uit om gebreken op te merken en te 
herstellen, maar uiteraard kunnen de wegentoezichters niet overal tegelijk zijn. Daarom richtte 
het Agentschap Wegen en Verkeer het Meldpunt Wegen op: www.meldpuntwegen.be. Via deze 
gebruiksvriendelijke website kunt u, als weggebruiker of omwonende, eventuele gebreken of 
gevaarlijke situaties signaleren voor alle gemeente-, gewest- en autosnelwegen in Vlaanderen. 
Uw klacht komt altijd automatisch bij de juiste persoon terecht. U ontvangt zo snel mogelijk een 
reactie van de wegbeheerder. Bent u niet zo’n computerfanaat? Dan kunt u ook nog steeds gratis 
bellen naar de Vlaamse Wegentelefoon op het nummer 0800-122 66. 

Ook voor fietspaden bestaat er een meldpunt: www.meldpuntfietspaden.be.

PWA maakt grafstenen schoon 

Naar aanleiding van Allerheiligen kunt u ook dit jaar een beroep doen op het Plaatselijk Werkge-
legenheidsagentschap (PWA) voor het schoonmaken van grafstenen. De prijs voor een grondige 
schoonmaakbeurt van een grafsteen is 6 euro. De kostprijs voor het schoonmaken van familie-
graven kunt u bespreken met het PWA-kantoor. Iedere inwoner van Herentals, Noorderwijk en 
Morkhoven kan op deze dienst een beroep doen. U moet voor 16 oktober inschrijven.

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

Herfst- en winterwandelingen 

Dit jaar organiseert Toerisme Herentals al voor de achtste keer de succesvolle Herfst- en Win-
terwandelingen. Van 27 september tot 28 maart kunt u iedere zondag met een gids op wandel. 
De wandelingen vertrekken telkens om 14.30 uur vanuit een andere horecazaak. Na ongeveer 
twee uur komt u terug aan op de plaats van vertrek. De wandelingen zijn gratis en u hoeft niet in 
te schrijven. Na afloop krijgen alle deelnemers een stempel. Wie vijf stempels verzamelt, maakt 
kans op een mooie prijs. De eerste wandeling, op zondag 27 september, vertrekt aan de Toeris-
tentoren. De volledige wandelkalender staat op www.toerismeherentals.be.

Meer informatie: Toerisme Herentals, Grote Markt 35, tel. 014-21 90 88.

Zet je tanden in de natuur 

Velt Middenkempen organiseert een smaakvolle voormiddag in samenwerking met Vormingplus 
Kempen en Natuurpunt-educatie. Tijdens deze luister-, proef- en doe-activiteit maakt u een reis 
door de Vlaamse natuur, op zoek naar vergeten smaken en de bijzonder rijke biodiversiteit die 
eraan verbonden is. Al proevend leert u hoe het de korenwolf verging, wat u zich bij een lieren-
man moet voorstellen en welke dieren zich ophouden in onze oude hoogstamboomgaarden. 
Laat u op sleeptouw nemen bij een glas gagelbier of een lepeltje heidehoning en leg uw mooiste 
smaakherinneringen nog eens op het puntje van uw tong. Iedereen is van harte welkom op 
zondag 13 september van 9.30 tot 12.30 uur in het clubhuis op het Begijnhof (ingang via Burcht-
straat). Deelnemen is gratis.

Inschrijven bij Herman Rombouts, tel. 014-51 76 73, 
hermanblanche.rombouts@pandora.be.

Het Convent
Lokaal dienstencentrum

Begijnhof 17 
tel. 014-28 20 00
bertvangenechten@ocmwherentals.be

Open dag
Op zondag 13 september zet lokaal 
dienstencentrum Het Convent zijn 
deuren open voor het grote publiek. Er 
zijn tentoonstellingen die u informeren 
over de activiteiten in Het Convent. In 
de cafetaria kunt u iets drinken. De toe-
gang is gratis en iedereen is welkom.

Ondersteuningsgroep 
dementie
De maandelijkse ontmoeting voor 
partners en familieleden van demen- 
terenden vindt plaats op woensdag 
9 september tussen 17 en 18.30 uur. 
Een deskundige komt praten over hoe 
u dementie kunt voorkomen. Nadien 
kunt u vragen stellen. Deelnemen kost 
niets. Iedereen is van harte welkom.

De Fakkel vzw zoekt …

De Fakkel vzw, de vereniging waar 
armen het woord nemen, is steeds 
op zoek naar mensen in armoede die 
hun ervaringen met ons willen delen, 
mensen in armoede of medestanders 
die samen met ons willen vechten tegen 
armoede en uitsluiting, medestanders 
die ons willen ondersteunen en 
medestanders die hun kennis met ons 
willen delen.

Interesse? Neem dan contact op 
met Denise, tel. 014-21 40 73 of 
0487-99 06 23, 
vzwdefakkel@gmail.com.
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AANKONdiGiNGEN
De Kinder- en Jongerentelefoon zoekt stemmen en pennen

De Kinder- en Jongerentelefoon beantwoordt per jaar ongeveer 33.000 oproepen via telefoon, 
chat, forum en e-mail. Elk contact blijft anoniem. De telefonische oproepen via het nummer 102 
zijn gratis en niet zichtbaar op de factuur. Dagelijks, behalve op zon- en feestdagen, zetten heel 
wat vrijwilligers van de Kinder- en Jongerentelefoon zich in om vragen te beantwoorden, kinde-
ren moed in te spreken, raad te geven of gewoon even mee te gniffelen. Bent u ook op zoek naar 
een zinvolle vrijetijdsbesteding? Op www.kjt.org/volwassenen komt u meer te weten over het 
vrijwilligerswerk bij de Kinder- en Jongerentelefoon en kunt u zich inschrijven voor een infoavond 
in uw buurt. U kunt het secretariaat ook bereiken op het nummer 02-534 37 43.

Tele-Onthaal zoekt luisterhelden 

Tele-Onthaal stelt het telefoonnummer 106 dag en nacht, zeven dagen per week, open voor 
mensen die willen praten over hun zorgen. Ook via www.tele-onthaal.be kunt u een anoniem 
internetgesprek voeren met de medewerkers. Om geen enkele oproep onbeantwoord te laten, 
is Tele-Onthaal voortdurend op zoek naar nieuwe vrijwilligers. Kunt u zich inleven in wat andere 
mensen doormaken? Staat u open voor andere opvattingen en levenswijzen? Kunt u zich min-
stens vier uur per week vrijmaken? Als vrijwilliger krijgt u een degelijke opleiding en blijvende 
ondersteuning. 

Zin om mee te werken? Bel naar het nummer 03-216 04 47 of mail naar 
antwerpen@tele-onthaal.be.

Gratis oudercursus 

Wilt u weten hoe u uw zoontje van twee zindelijk kunt maken of hoe u moet omgaan met ruzies 
tussen broer en zus? Hebt u geen specifieke problemen maar bent u op zoek naar duidelijke in-
formatie en tips over opvoeden? Dan is Triple P (Positive Parenting Program) misschien iets voor 
u. In het najaar organiseert het Centrum voor Kinderzorg en Gezinsondersteuning Kinderland 
een gratis oudercursus in het opleidingslokaal achter ’t Peeseeke, Nederrij 115. De groepssessies 
richten zich tot alle ouders en vinden plaats op woensdag 14, 21 en 28 oktober, 12 november en 
9 december, telkens van 9.15 tot 11.15 uur. Volgt u liever individuele sessies? Dat kan ook.

Meer informatie en inschrijvingen: tel. 03-482 10 71 (vragen naar Cindy, Tinne of 
Julie), julie.beeckman@ckgkinderland.net, www.triplep.be.

Aan wie geeft u een pluim? 

Mensen die zich met veel energie inzetten voor anderen en voor de samenle-
ving verdienen een erkenning, een pluim. Daarom lanceert de Koning Boudewijnstichting samen 
met alle regionale tv-omroepen voor de zesde keer De Pluim. Vanaf 7 september kunt u mensen 
nomineren die zich inzetten voor culturele en sociale doelen. Per regionale zender selecteert een 
onafhankelijke jury vijf laureaten, die via reportages worden voorgesteld. Daarna kunnen de kijkers 
stemmen voor de kandidaat die volgens hen De Pluim verdient. In het weekend van 12 en 13 de-
cember worden de winnaars bekend gemaakt. Elke winnaar krijgt behalve een pluim ook 2.000 
euro. De vier overige laureaten van elke zender ontvangen elk 500 euro. 

Stuur uw nominatie voor 5 oktober naar RTV. Voor meer informatie en het nomi-
natieformulier kunt u terecht op www.depluim.be of op het nummer 
070-34 40 83.

Tiende Dag tegen Kanker

Het AZ Sint-Elisabeth 
neemt op donderdag 
17 september opnieuw 
deel aan de Dag tegen Kanker, een initi-
atief van de Vlaamse Liga tegen Kanker. 
Deze dag staat volledig in het teken van 
kankerpatiënten, hun familie en vrien-
den, hulpverleners én vrijwilligers.
Alle ziekenhuisbezoekers en geïnteres-
seerden worden uitgenodigd om het 
gele lintje op te spelden als symbool 
van hun betrokkenheid. Van 9 tot 17 
uur staan er in het ziekenhuis infostands 
en worden er workshops gehouden. 
U kunt de weg langs de verschillende 
afdelingen volgen die een persoon die 
de diagnose van kanker heeft gekregen 
ook bewandelt.

Het Herentalse AZ Sint-Elisabeth heeft 
in de voorbije jaren zijn dienstverle-
ning voor kankerpatiënten sterk uit-
gebreid. Het mobiel supportteam van 
het ziekenhuis heeft samen met het 
personeel van het oncologisch daghos-
pitaal een zeer interessant programma 
samengesteld, en hoopt op veel inte-
resse vanuit eigen huis, maar ook van 
patiënten, vrienden en familie.

Sporten tegen kanker 

Op zondag 13 september organi-
seert het 29ste Bataljon Logistiek een 
sportdag ten voordele van het Olivia 
Hendrickx Research Fund. Op het 
programma staan veldtoertochten, 
wegritten, familiefietstochten, joggings 
en wandelingen. De plaats van vertrek 
en aankomst is het militair domein van 
Grobbendonk, Bevrijdingsstraat 31.

Meer informatie en voorver-
koop: www.troontrappers.be, 
Hans Horemans, tel. 0477-69 76 17
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AGENdA SEpTEMBER 09
van 20/06 
tot 30/09

TENTOON IN SITU, kunst in de stad / Verschillende locaties in Herentals

van 29/08 
tot 07/09

KERMIS Septemberkermis / Grote Markt

van 05/09 
tot 20/09

TENTOON Septemberdagen Ter Vesten / GADEP / Patchwork / Op woensdag, donderdag, vrijdag, 
zaterdag en zondag van 14 tot 17 uur

van 24/09 
tot 27/09

SPORT Zeven Landen Bowlingtoernooi van de Vennebowlers / Bowling Het Ven, Vennen 35

ZA 29/08 OPEN Open atelierdag Stedelijke Academie voor Beeldende Kunst / Markgravenstraat 77 / 
Van 13 tot 18 uur

ZO 30/08 UIT De Schakel: fietsen in de Antwerpse Kempen / Startpunt in Herentals: De Boskantien, 
Wijngaard 26 / Meer info: Toerisme Herentals, Grote Markt 35, tel. 014-21 90 88, 
www.schakel.be

MA 31/08 BLOED Bloedinzameling Rode Kruis / ‘t Paterszaaltje, Kapucijnenstraat 7 / Van 17.30 tot 20.30 uur

DI 01/09 SPORT Seva Yoga Kempen start lessen voor gevorderden / Turnzaal van de gemengde basis-
school Dolfijn, Nonnenstraat 16 / 19.30 uur

RAAD Gemeenteraad / Raadzaal administratief centrum, Augustijnenlaan 30 / 20 uur

DO 03/09 SPORT Seva Yoga Kempen: start lessen voor beginners / Turnzaal van de gemengde basisschool 
Dolfijn, Nonnenstraat 16 / 19.30 uur

SPORT AC Herentals: nieuwe reeks joggen voor beginners en gevorderden / BLOSO-centrum 
19.30 uur

ZA 05/09 UIT Open Park / Kasteel Le Paige / 14 uur

MA 07/09 SPORT Gratis proefles Tai Chi / Spiegelzaal van De Voorzienigheid, Wolstraat 27 / 19 uur

WO 09/09 SPORT Belgian Road Runners Club: nieuwe reeks joggen voor beginners / BLOSO-centrum 
19.30 uur

INFO Het Convent: ondersteuningsgroep dementie / Begijnhof 17 / Van 17 tot 18.30 uur

ZA 12/09 INFO Snuffelbeurs / Zaal ’t Hof, Grote Markt / Van 13 tot 17 uur

FIETS WK wielrennen Rotary / BLOSO-centrum / Van 9 tot 18 uur

ZO 13/09 UIT Open Monumentendag / Van 10 tot 17 uur / Info: Toerisme Herentals, Grote Markt 35, 
tel. 014-21 90 88

UIT Zet je tanden in de natuur / Clubhuis Begijnhof / Van 9.30 tot 12.30 uur

UIT Maandelijkse numismaticabeurs rond het thema detectorvondsten: koperen munten van 
Zeeland / Sint-Antoniuszaal, Kapucijnenstraat / Van 8.30 tot 12 uur

FIETS Grote Prijs Rik Van Looy / BLOSO-centrum / 14 uur

SPORT Sporten tegen kanker / Militair domein van Grobbendonk, Bevrijdingsstraat 31

UIT Open dag dienstencentrum Het Convent / Begijnhof 17

DI 15/09 SENIOR De Grijze Panters: lezing over Palestina door Ludo De Brabander (in samenwerking met 
Vormingplus Kempen) / Het Convent / 14 uur / Info: Ruf Van Cauter, tel. 014-21 12 69

SENIOR Sportieve 50-plussers spelen petanque / Petanqueclub, Wijngaard 8 / Van 14 tot 16.30 uur

WO 16/09 SPORT Gratis proefles tai chi chuan / Instituut van de Voorzienigheid, Wolstraat 27 / 20.45 uur

DO 17/09 RAAD Milieuadviesraad / Raadzaal administratief centrum / 20 uur

UIT Dag tegen Kanker / AZ Sint-Elisabeth, Nederrij 133 / Van 9 tot 17 uur

VR 18/09 VROUW Vrouwenraad: Erfgoedcel Kempens Karakter en Welzijnszorg door Julia Peeters / Funda-
tiehuis / Van 13.30 tot 16.30 uur

UIT Monster Mania, the best of: artistieke stuntshow van MX Action Group / Multifunctioneel 
terrein aan de Herenthoutseweg / 19.30 uur

ZA 19/09 SPORT Kennismaking met het G-gymuurtje van Corpus Sanum / De Vossenberg, Markgraven-
straat 93 / Van 14 tot 16 uur

UIT Monster Mania, the best of: artistieke stuntshow van MX Action Group / Multifunctioneel 
terrein aan de Herenthoutseweg / 19 uur

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

MUZIEK Open repetitie Musicband Avanti, nieuwe muzikanten welkom / Zaal Revue, Sint-
Magdalenastraat 26 / Om 10 uur en om 14 uur / Info: Willy De Wachter, 
tel. 014-70 79 39, willy.de.wachter@telenet.be

MUZIEK Canta Libre en Scala - In Concert / cc ’t Schaliken / 16 uur en 20 uur

TONEEL Theaterspektakel: Closer / Kamertheaterzaal van ’t Hof / 20 uur

ZO 20/09 OPEN Open dag brandweer / Brandweerkazerne / Van 13 tot 18 uur

UIT Monster Mania, the best of: artistieke stuntshow van MX Action Group / Multifunctioneel 
terrein aan de Herenthoutseweg / 16 uur

UIT Feestmarkt / Augustijnenlaan / Voormiddag

UIT Op de siertoer / Ontdek vijftien Antwerpse sierteeltbedrijven / Van 10 tot 18 uur / Info: 
www.provant.be/opdesiertoer

DI 22/09 RAAD Raad voor Maatschappelijk Welzijn / Kantoor van de OCMW-secretaris, Nederrij 133/A 
/ 20 uur

SENIOR De Grijze Panters: bezoek aan de Marollen met gids (in samenwerking met Vormingplus 
Kempen) / Vertrek aan het station van Herentals / 9.20 uur / Info: Ruf Van Cauter, tel. 
014-21 12 69

SPORT Scholenveldloop / Netepark / Van 9 tot 11.45 uur

DO 24/09 MUZIEK Collegium Vocale en Freiburger Barockorchester – Music for the Duke of Chandos (G.F. 
Händel) / Sint-Waldetrudiskerk / 20 uur

SPORT Vennebowlers: opleiding bowling voor personen met een verstandelijke handicap / 
Bowling Het Ven, Vennen 35 / Van 10 tot 12 uur of van 13 tot 15 uur

VR 25/09 TONEEL Theaterspektakel: Closer / Kamertheaterzaal van ’t Hof / 20 uur

ZA 26/09 TONEEL Theaterspektakel: Closer / Kamertheaterzaal van ’t Hof / 20 uur

UIT Dag van de Klant

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

ZO 27/09 MUZIEK Orgelconcert / Sint-Waldetrudiskerk / 16 uur

SPORT Locorotondo: start circuslessen / Sportcomplex De Vossenberg / 13 uur

UIT Openingsfeest / cc ’t Schaliken / Vanaf 14 uur

MUZIEK Kocani Orkestar – Wervelende Balkan-zigeunerfanfare / cc Zwaneberg, Heist-op-den-
Berg / 20.30 uur

MA 28/09 INFO De Fakkel:  informatievergadering / De Dorpel, Sint-Waldetrudisstraat 37 / 
Info: 014-21 40 73, vzwdefakkel@gmail.com

DI 29/09 INFO De Fakkel: praatcafé / De Dorpel, Sint-Waldetrudisstraat 37 / Info: 014-21 40 73, 
vzwdefakkel@gmail.com

VR 02/10 INFO Zitdag school- en studietoelagen / Lokaal 022 in de kleine vleugel van het administratief 
centrum / Van 13.30 tot 16 uur

ZA 03/10 SPORT Bocciatoernooi / Van 9.30 tot 17 uur / Info: Jo De Becker, gsm 0485-73 21 37,
jodb@telenet.be

ZO 04/10 UIT Volksfeest 800 jaar Herentals
Grote Markt / 17.30 uur
Zie volgende Stadskrant!

AcTIEVE SENIOR

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

OKRA Onze-Lieve-Vrouwparochie
14/09 / Wandelen / Info: Etienne, tel. 014-22 13 17 of Jos, tel. 014-21 29 04
Elke dinsdag / Fietsen / Onze-Lieve-Vrouwkerk / 13 uur / Info: Pierre, tel. 014-21 94 41
Elke woensdag / Petanque / Plein in de Rozenstraat / 13 uur / Info: Karel, tel. 014-21 65 03
Elke donderdagnamiddag / Hobbyclub voor dames / Info: Martha Verlinden, tel. 014-21 39 59

S-Sport
Elke dinsdag / Dansen voor senioren op moderne muziek (zonder partner) / 
Sportcomplex De Vossenberg / Van 9 tot 10.30 uur (beginners), van 10.30 tot 12 uur 
(gevorderden) / Info: Albert Corthout, tel. 014-21 99 79 of Willy De Wachter, tel. 
014-70 79 39
Elke donderdag / Fietsen / Vertrek aan sportcomplex De Vossenberg / 13 uur / Info: 
Jef De Peuter, tel. 014-21 15 36

JEUGD

10R20
Elke vrijdagnamiddag / Happy hour: 1 euro per consumptie / Jeugdhuis 10R20, Grote 
Markt 41 / Van 15 tot 17.30 uur
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BURGERzAKEN
 Geboorten
 06/05 Tibe, zoon van Carolien Wuyts en Bart Lemmens
 08/05 Ann-Sophie, dochter van Charline Verheyden en Sven Woestenborghs
 11/05 Ward, zoon van Cindy Storms en Bart Keynen
 14/05 Louane, dochter van Gwendoline De Pillecyn en Bruno Carlier
 15/05 Ilay, zoon van Zoë Bervoets en Toby Hellemann
 19/05 Lentl, dochter van Dana Van Egdom en Kristof Sluyts
 19/05 Miley, dochter van Tessa Peeters
 19/05 Kas, zoon van Marjan De Smet en Wim De Groof
 21/05 Fie, dochter van Anne Goossens en Jo Smets
 25/05 Eska, dochter van Cindy Goormans en David Janssens
 21/05 Yinthe, dochter van Wendy Schmitz en Nico Eelen
 21/05 Dieuwke, dochter van Wendy Schmitz en Nico Eelen
 28/05 Bo, dochter van Sandra Wouters en Marinus Weyers
 29/05 Alyssa, dochter van Anke Van Damme en Philip Verdyck
 03/06 Jasper, zoon van Inge Verbiest en Daan Six
 04/06 Klaas, zoon van Tiny Van Goubergen en Nick Verelst
 04/06 Noah, zoon van Sofie Bellens en Alain Meeus
 10/06 Alika, dochter van Liesbeth Kerkhofs en Peter Suetens
 10/06 Seppe, zoon van Stefanie Maes en Giovanni Cuylaerts
 10/06 Vince, zoon van Tinne Joosten en Kevin Meir
 13/06 Angelo, zoon van Kelly Goormans en Kristof Van Steelant
 17/06 Kay, zoon van Nathalie Hufkens en Kristof Vervecken
 19/06 Tist, zoon van Loes Thijs en Stefan Scholliers
 20/06 Senne, zoon van Myrthe Etten en Toon Goris
 28/06 Ezechiël, zoon van Veronique Toremans en Levi Vrijsen
 05/07 Riley, dochter van Jessica Vranken en Kirsten Geukens
 05/07 Florence, dochter van Dominick Van kerkhoven en Kris Kestens
 09/07 Leonie, dochter van Inge Smets en Kristof Van Mechelen
 11/07 Rik, zoon van Kristine Coopmans en Bart Heylen
 11/07 Myrthe, dochter van Sofie Helsen en Gunter Aerts
 14/07 Mathis, zoon van Kelly Dufraing en Davy Torfs
 17/07 Ethan, zoon van Judith Some en Patrick Vlassenroot
 18/07 Issah, zoon van Barikisu Tahiru en Abdul Djibrila
 22/07 Daan, zoon van Peggy Van Laer en Kris Beirinckx
 23/07 Mehmed, zoon van Semina Katovic en Adis Arovic
 24/07 Finn, zoon van Karen Haeldermans en Nick van Leeuwen
 26/07 Michelle, dochter van Catherine Van Houdt en Patrik De Cat
 28/07 Kiano, zoon van Wendy Van de Water
 30/07 Amber, dochter van Giselle Wyns en Geert Torremans
 30/07 Noor, dochter van Ann Roodhooft en Sven Wouters

 Overlijdens
 06/05 Louisa Slootmans (86)
 07/05 Rita Van Gansen (50)
 10/05 Maria De Peuter (84), weduwe van Frans Janssens
 14/05 Maria Raeymakers (98)
 14/05 Regina Van Looy (84), weduwe van Ludovicus Verwerft
 14/05 Joanna Buls (80), weduwe van Frans Van de Poel
 18/05 André Van der Linden (73)
 19/05 Maria Van Craen (95)
 20/05 Jozef Van Looy (72)
 20/05 Rosa Coopmans (88), weduwe van Maria Merckx
 22/05 Raymond Valgaeren (68), echtgenoot van Anna Calaerts
 23/05 Stefan Neirynck (40)
 23/05 Joanna Carnas (77), echtgenote van Karel Mees
 23/05 Maria Heyns (94)
 27/05 Antonius Willemsen (77)
 29/05 Julia Peeters (78), weduwe van Herman Peeters
 30/05 Franciscus Daems (81), weduwnaar van Elza Vandeperre
 31/05 Augusta Verboven (76), weduwe van Louis Vissers
 03/06 Alphonsus Snoeck (87), weduwnaar van Gabriella Debruyn
 03/06 Amelia Soenen (85), weduwe van Emiel Murrath
 06/06 Ludovicus De Winter (80), weduwnaar van Louisa Kenis
 09/06 Jozef Keepers (64), echtgenoot van Anny Cuylaerts
 14/06 Emiel Van Looy (85), weduwnaar van Melania Vos
 22/06 Julius Aerts (95), echtgenoot van Bertha Der Kinderen
 23/06 Eduardus Vermeylen (81)
 24/06 Marcel Vereecken (69), echtgenoot van Gerarda Wynants
 25/06 Franciscus Van Looy (76), echtgenoot van Carolina Willems
 25/06 Luciana Eyckens (80), weduwe van Constant Van Aelst
 26/06 Bertha Helsen (77), weduwe van Leopold Janssens
 28/06 Yvonne Laenen (75), weduwe van René Herremans
 30/06 Frans Buls (69), echtgenoot van Jacqueline Nys
 02/07 Maria Van den Bergh (83), weduwe van Franciscus Verelst
 10/07 August Daems (86), echtgenoot van Maria Huber
 13/07 Karel Dierckx (87), echtgenoot van Maria Gebruers
 13/07 Inti Willems (28)
 16/07 Maria Deckers (89), echtgenote van Josephus Van Asbroeck

 Overlijdens
 16/07 Alina Smolders (87)
 21/07 Julia Van der Linden (89), weduwe van Remi Smets
 24/07 Petrus Van Lommel (90), echtgenoot van Maria Boeckx
 28/07 Camiel Dierckx (82), echtgenoot van Julia Geboes
 02/08 Petrus Vanopstal (81), weduwnaar van Florentina Van Looy

 Huwelijksaankondigingen
 Sus Cloots (Herentals) en Hilde Van De Sande (Herentals)
 Hans Wynants (Herentals) en Kristy Copmans (Herentals)
 Gino Dierckx (Herentals) en Kim Hartmans (Herentals)
 Nick Stausens (Herentals) en Deirdre van Buren (Herentals)
 Wim Belmans (Geel) en Sofie De Smet (Herentals)
 Tom Aerts (Herentals) en Eveline Huys (Herentals)
 Wesley Proost (Herentals) en Cindy Van Orshaegen (Herentals)
 Filip Duchesne (Herentals) en Nicole Struyfs (Herentals)
 Bruno Van Laere (Zomergem) en Inge Helsen (Herentals)
 Bjorn Coen (Herentals) en Michelle McConville (Herentals)
 Thomas Nagels (Herentals) en Katrien Van Rompaey (Herentals)
 Bert Vanspringel (Herentals) en Peggy Smans (Herentals)
 Tom Geerts (Herentals) en Nancy Ceulemans (Herentals)
 Jelle Van de Gender (Herentals) en Stefanie Verbeeck (Herentals)
 Wim Adriaens (Herentals) en Leen Van Dijck (Herentals)
 Wim Dox (Herentals) en Belinda Catry (Herentals)
 Jo Van de Ven (Herentals) en Annelies Peeraer (Herentals)
 Lesley Vercouillie (Herentals) en Tessy Gebruers (Herentals)
 Sidney De Sobrie (Herentals) en Lavinia Vervecken (Herentals)
 Constant Lams (Herentals) en Jenny Huygens (Herentals)
 Serge Scheffer (Herentals) en Mirjam van Ruiten (Herentals)
 Christophe Lovis (Zwitserland) en Sophie Saesen (Herentals)
 Bart Jacobs (Herentals) en Inge Gijsels (Herentals)
 Bart Boons (Herentals) en Debby Verelst (Herentals)
 Stefan Van Rompaey (Herentals) en Theodora Verbist (Herentals)
 Jean-Marie Moreau (Herentals) en Tanja Jönsson (Herentals)
 Jef Luyten (Herentals) en Sofie Leysen (Herentals)
 Jean Coen (Herentals) en Jeannine Lemmens (Herentals)
 Marc Weyers (Herentals) en Natalia Kuznetsova (Rusland)
 Jeroen Gysen (Herentals) en Annemie Daniels (Herentals)
 Steven Vansant (Herentals) en Daisy Moons (Herentals)
 Maarten Pieters (Herentals) en Marijke Van den Broeck (Herentals)
 André Hendrickx (Herentals) en Suntara Khumpetch (Thailand)
 Chris Langewouters (Herentals) en Betty Van de Velde (Herentals)
 Patrick Hendriks (Heist-op-den-Berg) en Ilse Goossens (Herentals)

 Huwelijken
 Joseph Verboven (Herentals) en Ann Leysen (Herentals)
 Daniël Belmans (Herentals) en Manuela Haxelmans (Herentals)
 Roel Lambaerts (Herentals) en Kathleen De Cat (Herentals)
 Jo Van Lommel (Herentals) en Dorien Meeusen (Herentals)
 Cornelis Kelderman (Herentals) en Kim Mertens (Herentals)
 Frederick Maes (Herentals) en Sigrid Janssens (Herentals)
 David Laenen (Herentals) en Katrien Janssens (Herentals)
 Stieven Kets (Herentals) en Loes Van den Brand (Herentals)
 Pieter Verboven (Westerlo) en Griet Van Dijck (Herentals)
 Willem Heylen (Herentals) en Nele Gebruers (Herentals)
 Bart Michiels (Herentals) en Griet Van Hove (Herentals)
 Tom Van Doninck (Herentals) en Vanessa Wéry (Herentals)
 Roel Dekort (Herentals) en Lobke Luyten (Herentals)
 Filip Frees (Ham) en Dorien van Schoonhoven (Herentals)
 Peter Uddin (Herentals) en Sarah Van de Bielde (Herentals)
 Kris Weemaes (Herentals) en Nele Van Eyck (Herentals)
 Maarten Moonen (Herentals) en Angelique Milis (Herentals)
 Patrick Seykens (Herentals) en Thi Nguyen (Herentals)
 Hans Mangelschots (Herentals) en Barbara Tegenbos (Herentals)
 Gert Raes (Herentals) en Peggy Goyvaerts (Herentals)
 Jo Van de Ven (Herentals) en Annelies Peeraer (Herentals)
 Bert Moons (Herentals) en Ellen Sels (Herentals)
 Wim Belmans (Geel) en Sofie De Smet (Herentals)
 Bjorn Coen (Herentals) en Michelle McConville (Herentals)
 Thomas Nagels (Herentals) en Katrien Van Rompaey (Herentals)
 Wim Dox (Herentals) en Belinda Catry (Herentals)
 Tom Caers (Herentals) en Jessica Helsen (Herentals)
 Tom Lambrechts (Heist-op-den-Berg) en Michèlle Steijnen (Herentals)
 Wim Adriaens (Herentals) en Leen Van Dijck (Herentals)
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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

SpREEKUREN
Maandelijkse spreekuren
in lokaal 022 in de kleine vleugel van het administratief 

centrum

Rijksdienst voor pensioenen
eerste dinsdag van 10 tot 12 uur

Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid 

(uitkeringen aan mensen met een handicap)

tweede dinsdag van 10 tot 12 uur

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

tweede woensdag van 10 tot 12 uur

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

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

Multiple Sclerose Liga
tweede donderdag van 14 tot 16 uur

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

Militie
vierde woensdag van 13 tot 16 uur, in de werkwinkel, Molenvest 13

Fonds voor arbeidsongevallen
Elke eerste vrijdag van de maand van 9 tot 12 uur in De Warande, 

Warandestraat 42, Turnhout.

[i] www.faofat.be of tel. 02-506 84 72

De meeste vragen kunnen beantwoord worden door de 
stadsdiensten. U kunt zich daarom altijd het beste eerst tot 
die diensten richten. Staat u erop om de burgemeester of de 
schepenen te spreken, dan kunt u bij hen terecht tijdens hun 
spreekuren in het administratief centrum. U kunt bij hen 
langsgaan of u kunt bellen: 014-28 50 50.

burgemeester Jan Peeters 
politie, brandweer, veiligheid en openbare orde, algemeen beleid en 
coördinatie, communicatie en informatie, burgerlijke stand en bevolking, 
administratieve vereenvoudiging, middenstand en lokale economie

vrijdag van 9 tot 11 uur (in het administratief centrum)
vrijdag van 17 tot 19 uur (secretariaat molenvest 2/a) 
[i] burgemeester.jan.peeters@herentals.be

schepen Ingrid Ryken
cultuur, bibliotheek, kunstonderwijs, archief, toerisme en jumelages

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

schepen Wies Verheyden
sport, personeel, markten en kermissen

alleen na afspraak
vakantie van zaterdag 19 september tot en met zondag 27 
september
[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
vakantie van zondag 30 augustus tot en met maandag 14 
september
[i] schepen.jos.schellens@herentals.be
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Dringende hulp
Brandweer 100 of 112 
Ziekenwagen 100
Politie 101
Antigifcentrum 070-245 245
Gasgeur 0800-65 065

Rode Kruis
Bloedinzamelingen

Geen bloedinzamelingen in september.

De bloedinzameling op maandag 31 augustus, van 17.30 tot 
20.30 uur, vindt uitzonderlijk plaats in ‘t Paterszaaltje, Kapucij-
nenstraat 7.

APOTHEKERS 
U vindt de wachtdiensten van de apothekers op 
www.apotheek.be of telefonisch via
0900-10 500. 

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

HUISARTSEN
HERENTALS

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

MORKHOVEN EN NOORDERWIJK

centraal oproepnummer 014-54 83 83

De wachtdienst begint telkens op vrijdagavond (of op de avond 
voor een feestdag) om 20 uur en eindigt maandagmorgen (of 
op de ochtend na de feestdag) om 8 uur. 

Nuttige telefoonnummers

Aids-telefoon Vlaanderen 078-15 15 15

Anonieme Alcoholisten Els  014-22 29 47

 René  014-51 20 51

 Karel  014-51 55 48

 Lydi  014-22 25 17

Autisme-telefoon 078-15 22 52

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

Boskat 014-23 31 36

Buurtcontactpunt De Klink 014-24 66 90

CardStop 070-344 344

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

Child Focus 116000

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

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

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

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

DocStop 00800-2123 2123

Drughulp - Hikstraat 47 014-23 34 01

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

Eurofoon, Europese Unie 078-15 19 92

IOK - Geel 014-58 09 91

Iveka 078-35 35 35

JAC - Hikstraat 47 014-23 34 01

Jeugdfoon 102

Kankertelefoon 078-15 01 51

Kringwinkel Zuiderkempen - Lierseweg 136 015-23 73 93

MS-Liga Antwerpen 03-887 48 18

PIDPA (klantenservice) 0800-90 300

Rusthuis - infofoon 078-15 25 25

Slachtofferhulp - Sint-Jansstraat 17 014-23 02 42

Tele-receptiebalie 106 of 078-15 19 19

Vertrouwensartsencentra 02-533 12 11

Vlaamse wegentelefoon 0800-122 66

Ziekenvervoer (niet dringend)     105

Zit Stil (ADHD)     03-830 30 25

iNFO

WACHTdiENST



DE POSTBEDEELD DOOR

OpENiNGSTijdEN STAdSdiENSTEN
MA DI WO DO VR ZA ZO

ADMINISTRATIEF CENTRUM 09.00-12.00

17.00-19.30

09.00-12.00
13.30-16.00

09.00-12.00 09.00-12.00
13.30-16.00

09.00-12.00
13.30-16.00

CC ’T SCHALIKEN 09.00-12.00

17.00-19.30

09.00-12.00
13.30-16.00

09.00-12.00
13.30-16.00

09.00-12.00
13.30-16.00

09.00-12.00
13.30-16.00

BIB GILDELAAN
14.00-20.00

10.00-12.00
14.00-20.00

11.00-20.00
14.00-20.00

10.00-12.00
14.00-20.00 14.00-17.00

10.00-12.00

BIB NOORDERWIJK 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 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 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 09.00-12.00
13.30-16.00
17.30-19.30

09.00-12.00
13.30-16.00

09.00-12.00 09.00-12.00
13.30-16.00

09.00-12.00
13.30-16.00

STADSARCHIEF 08.30-12.00
13.30-16.00
18.00-19.30

08.30-12.00
13.30-16.00

08.30-12.00 08.30-12.00
13.30-16.00

08.30-12.00
13.30-16.00

OP ZATERDAG 
5 EN 12 SEPTEMBER

OPEN VAN 9
TOT 12 UUR

TOERISME HERENTALS 09.00-12.00 09.00-12.00
13.30-16.00

09.00-12.00
13.30-16.00

09.00-12.00
13.30-16.00

09.00-12.00
13.30-16.00

10.00-14.00

STEDELIJKE WERKPLAATS 08.00-12.00
12.30-16.30

08.00-12.00
12.30-16.00

08.00-12.00
12.30-16.00

08.00-12.00
12.30-16.00

08.00-12.00
12.30-16.00

Nuttige telefoonnummers
Stadsdiensten 014-28 50 50
administratief centrum,  Augustijnenlaan 30 fax 014-21 78 28

Belastingen - Belgiëlaan 31 02-575 82 60

Bibliotheek - Gildelaan 13 014-85 97 50

Brandweer - Oud-Strijderslaan 1 014-25 82 10

Compostmeesters  014-28 50 50

Cultuurcentrum ’t Schaliken - Grote Markt 35 014-28 51 30

Defecten aan de openbare verlichting 014-28 50 50

De Lijn 070-220 200

De Post - Belgiëlaan 51 014-28 67 20

Diftar-informatielijn 0800-97 687

Hummeltjeshof  - Augustijnenlaan 22 014-23 17 18

Jeugddienst - Stadspark z/n 014-21 21 86

Kringwinkel Zuiderkempen - Lierseweg 136 015-23 73 93

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

Muziekacademie - Hikstraat 28 014-21 33 05

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

Netepark - Vorselaarsebaan 014-85 97 10

NMBS - Herentals 03-229 56 14

Politiezone Neteland - Molenvest 23 014-24 42 00

Recyclagepark - Hemeldonk 10 014-85 92 40

Sportdienst - De Vossenberg, Markgravenstraat 93 014-28 52 50

Stadsarchief - Augustijnenlaan 1 014-21 28 00

Stedelijke werkplaats - Hemeldonk 014-85 92 40

Tekenacademie - Markgravenstraat 77 014-28 51 55

Toerisme Herentals - Grote Markt 35 014-21 90 88

Verkeerseducatief centrum - Vorselaarsebaan 014-22 04 44

Werkwinkel - Molenvest 21 014-24 89 60

Ziekenhuis - Nederrij 133 014-24 61 11


