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Stadskrant
Maandelijks informatieblad van het stadsbestuur van Herentals (verschijnt niet in juli en augustus)

Veilig naar school
Op 1 september start het nieuwe schooljaar. Dat betekent telkens dat er duizenden kinderen en scholieren extra in het verkeer komen, op weg van en naar
school. Dit brengt natuurlijk extra bezorgdheden over verkeersveiligheid met
zich mee. De politie houdt al jaren toezicht en zal dat dit jaar ook doen. Om het
nieuwe schooljaar nog veiliger te starten, geven we u graag enkele tips.
Het is belangrijk om de schoolroute vooraf bewust te kiezen. De veiligste schoolroute is niet
altijd de kortste. U kunt dus op eigen initiatief
een route uitstippelen, die zelfs mag verschillen
voor de weg naar en van school. Zorg er vervolgens voor dat de fiets van uw kind in orde is.
U verkent de gekozen schoolroute vooraf een
aantal keer met uw kind en duidt aan waar er
gevaarlijke plaatsen of goede oversteekplaatsen zijn. Het kind rijdt voorop, rechts naast de
begeleider ofwel op het rechts gelegen trottoir. Dit laatste mag zolang het kind jonger dan
negen jaar is en met een kinderfiets rijdt.
Als u uw kind met de auto naar school brengt,
laat u uw kind uitstappen aan de kant van de
huizen. U kunt het beste iets voorbij de school
stoppen. Dan stapt uw kind tegen de rijrichting
in, met zicht op het gevaar. Respecteer de an-

-dere weggebruikers als u uw wagen aan het
parkeren bent. U neemt uw kind bij de hand
en begeleidt het naar school. In de auto draagt
iedereen een gordel of zit vast in een bevestigingssysteem.
Voetgangers hebben voorrang aan het zebrapad, ook ten opzichte van fietsers. Toch moe-

voorwoord ...

ten voetgangers uitkijken of zij die voorrang wel
krijgen. Kinderen moeten weten dat ze enkel
mogen oversteken, wanneer een bestuurder
stopt. Vertel hen zeker niet dat ze voorrang
hebben, want dan durven ze zonder kijken de

straat oversteken. Bij het oversteken, stopt u
eerst voor de boordsteen en kijkt vervolgens
tweemaal na elkaar naar elke kant. Bij een
kruispunt is dat in alle richtingen. U wacht tot
naderende bestuurders zijn gestopt, of voorbijgereden. Dan steekt u recht en rustig over
terwijl u afwisselend naar beide kanten kijkt.
Met dank aan het VPI.

deze maand

Hoffelijkheid loont
De vakantieperiode is achter de rug. Ik hoop dat iedereen een aangename en
ontspannende vakantie heeft mogen beleven. De feestelijkheden rond 800
jaar Herentals zijn afgelopen en waren een groot succes. Ondertussen wachten aan de horizon andere uitdagingen. Ik hoop daarom dat ieders batterijen zijn opgeladen en we met goede moed kunnen
beginnen aan het najaar.
Zo is het nieuwe schooljaar al volop in zicht. Onze kinderen en jongeren begeven zich op 1 september
met zijn duizenden in het verkeer, te voet, op de fiets, in de wagen, met het openbaar vervoer … Veilig verkeer is in deze periode van groot belang. De stad zet daarom politie en gemeenschapswachten
in om de eerste weken van september het verkeer vlot en veilig te laten verlopen. Natuurlijk staat
ook het gemachtigd schoolpersoneel opnieuw paraat.
Hoffelijk gedrag in het verkeer is dikwijls de oplossing voor vele problemen. Hou daar rekening mee
als u opnieuw naar school, of naar uw werk, rijdt. Snijd niemand de pas af, vermijd dubbel parkeren
en gebruik uw richtingaanwijzers. Laat u niet verleiden tot verbaal geweld, want dat kan snel uitlopen
tot fysiek geweld. U merkt het, hoffelijk gedrag is een van de meest doeltreffende manieren om ongelukken te voorkomen.
Uw burgemeester
Jan Peeters
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www.herentals.be
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.

Wetenswaard
Vernieuwde website
www.premiezoeker.be
Sinds enkele maanden staat de gloednieuwe, gebruiksvriendelijkere versie van de premiezoeker online. Op de
site vindt u informatie over premies en steunmaatregelen bij het kopen, (ver)huren of (ver)bouwen van een woning. De premiezoeker gaat op basis van een beperkt aantal gegevens na voor
welke premies u in aanmerking komt. Voor veel premies kunt u onmiddellijk een aanvraag doen.
Wilt u liever eerst rustig de voorwaarden nalezen of aan uw aannemer laten weten welke attesten hij u moet bezorgen, dan kunt u de informatie gewoon naar uw e-mailadres laten sturen.

Rode brievenbussen
in Herentals en Morkhoven
veranderen van plaats
De Post verandert de locatie van enkele rode brievenbussen in Herentals en Morkhoven. In Herentals verdwijnen
de bussen bij Nederrij 2, Markgravenstraat 116, Wiekevorstseweg 26 (Morkhoven) en Grote Markt 13. Aan de
overkant van de Grote Markt komt een nieuwe brievenbus, die aangepast is aan mensen met een handicap. De
bus aan het Kolveniersplein verhuist naar de bushalte aan
de Noorderwijksebaan en de bus aan de parochiezaal op de Molekens verhuist naar het parkeerterrein tegenover de Sint-Jan-de-Doperkerk. De bus op de hoek van de Sint-Jobsstraat
en de Augustijnenlaan wordt voor de haag gezet. Ook aan de lichtingen verandert er wat. De
bus bij Nederrij 100 wordt voortaan in de namiddag gelicht in plaats van in de voormiddag en
de buslichtingen van 13.45 uur in de Atealaan en van 14.45 uur in de Toekomstlaan worden geschrapt. Op het Stationsplein is er geen lichting meer op zaterdag.

Zes appartementen in voormalig schoolklooster Noorderwijk
Het schepencollege verleende aan de Geelse Huisvesting een vergunning voor het verbouwen
van het voormalige klooster aan de Ring in Noorderwijk. Dit klooster is sinds 2004 vanwege
zijn historische en sociaal-culturele waarde een beschermd dorpsgezicht. De achttiende-eeuwse
kern van het klooster is een van de oudst bewaarde kernen in het dorpscentrum van Noorderwijk. De Geelse Huisvesting vormt het hoofdgebouw om tot zes appartementen. Het gebouw
blijft volledig bewaard.
Meer informatie: dienst ruimtelijke ordening, administratief centrum, Augustijnenlaan 30,
tel. 014-28 50 50

Stad laat riolering Molenvest herstellen
Vorige zomer startte een aannemer met de heraanleg van de Molenvest en Gildelaan. Uit een
controle blijkt dat de riolering in de Molenvest veel tekortkomingen heeft. Daarom beslist het
stadsbestuur om de riolering in de Molenvest volledig te laten herstellen. De aannemer zal een
techniek gebruiken die ‘relining’ heet. Die maakt het mogelijk de riolering te renoveren zonder
dat er gegraven moet worden. De kostprijs bedraagt 101.609,80 euro.
Meer informatie: technische dienst, administratief centrum, Augustijnenlaan 30,
tel. 014-28 50 50
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Wetenswaard
School- en studietoelagen, ook voor u?
Studeren is van groot belang voor de toekomst van een kind. 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 2010-2011. De
grootte van uw gezinsinkomen bepaalt of u
recht hebt op een toelage.
U kunt uw aanvraag online indienen. Hiervoor hebt u ofwel een elektronische identiteitskaart en een kaartlezer nodig, ofwel
een federaal token. 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 24 september 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, www.studietoelagen.be

Elfde Dag tegen Kanker
Op donderdag 16 september neemt het Herentalse Sint-Elisabethziekenhuis deel aan de elfde
Dag tegen Kanker. Dit jaar krijgen kankerpatiënten en ex-patiënten een gelaatsverzorging, een
hand- en voetmassage, een pedicure, kleur- en stijladvies, en een workshop hoedjes maken
en sjaaltjes knopen. Er is uiteraard ook gelegenheid om vragen te stellen. Acteur Erik Goris is
aanwezig om de kankerpatiënten en hun familie een hart onder de riem te steken. Bent u in
behandeling tegen kanker of hebt u kanker gehad? Dan kunt u zich tot 10 september inschrijven.
Meer informatie en inschrijvingen: Sofie Anthonis, tel. 014-24 61 82,
sociale.dienst@azherentals.be, www.dagtegenkanker.be

Open dag brandweer op 26 september
Op zondag 26 september houdt de Herentalse brandweer een open dag. Tussen 13 en 18 uur
zijn er rondleidingen en demonstraties. Er valt ook heel wat plezier te beleven tijdens de spuitwedstrijden en de ritjes met de brandweerwagen. Bovendien werft de brandweer dit najaar
tien vrijwillige brandweerlieden aan. Wie geïnteresseerd is, kan terecht op de speciale infostand.
Meer informatie: brandweer Herentals, Oud-Strijderslaan 1,
tel. 014-25 82 10

OCMW verkoopt
gronden openbaar
Het Herentalse OCMW verkoopt in
september een aantal gronden openbaar in een enkele zitting. Op donderdag 23 september is er de verkoop
van een perceel landbouwgrond aan
de Acacialaan (hoek Acacialaan – Hezewijk). Het perceel is 56a 70ca groot
en is volgens het gewestplan gelegen in
agrarisch gebied. De verkoop start om
18 uur in café Welkom, Ring 20. Op
woensdag 29 september is de verkoop
van twee bouwgronden van de verkaveling Wittenberg (loten 5 en 6). Deze
verkoop vindt plaats om 18 uur in café
Den Brigand, Bovenrij 59. Plannen van
de gronden vindt u op
www.ocmwherentals.be.
Meer info: Ils Sterckx, 014-24 66 05
(enkel in de voormiddag)

Bewonder
de Mat van Hertals!
Tijdens Herentals Viert onthulde het
OCMW, Buurtcontactpunt De Klink
en de stad plechtig de Mat van Hertals. Herentals bewees met de Mat van
Hertals dat het creatief talent heeft en
samenhorigheid in zijn hart draagt. U
kunt de Mat nog bewonderen van 1 tot
31 oktober in de sportzaal van De Vossenberg. Dat kan dagelijks via de cafetaria van 8.30 tot 24 uur (op zondag van
8.30 tot 22 uur).
Het typische Herentalse doorzettingsvermogen, de onstuitbare inzet en het
enthousiasme van alle medewerkers
hebben de Mat doen uitgroeien tot een
onverhoopt succes. De Mat weegt 82
kilogram en 72 Herentalse verenigingen
werkten er aan mee. De Mat is 13,85
meter breed en 7,25 meter hoog. Er
kropen 1.260 lapjes van 30 x 30 cm en
300 meter lint in de Mat. 13 vrijwilligers
werkten bijna een jaar aan het afwerken
van de Mat.
Na de tentoonstelling wordt de Mat uit
elkaar gehaald en krijgt elke vereniging
zijn lap stof terug.
Meer informatie:
Pol Goris, buurtwerker OCMW
Herentals, tel. 014-24 66 90,
polgoris@ocmwherentals.be
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MILIEU
Behaag onze Kempen!
Traditiegetrouw organiseren IOK, Natuurpunt
vzw, Velt vzw, JNM en 23 Kempense gemeentebesturen (waaronder Herentals) in september en november de bomen- en struikenverkoop Behaag onze Kempen. De actie promoot
inheemse en streekeigen haagplanten en bomen. Deze gedijen van nature goed op onze
Kempense zandgronden. Ze trekken diersoorten aan en vergroten de natuurwaarde van
uw tuin. Vooral de aanplanting van hagen die
uit meer dan één soort bestaan, verdient een
duwtje in de rug. Gemengde hagen zijn beter
bestand tegen ziekten en plagen en hebben
een mooi blad-, bloesem- en besseneffect, zowel in het voorjaar als in het najaar. Behalve
hagen kunt u ook fruitbomen en steunpalen
kopen.
Naar aanleiding van het Internationaal Jaar van
de Biodiversiteit breiden de organisatoren hun
aanbod uit met klim- en slingerplanten, zoals
druivelaar, hop, hondsroos en kamperfoelie. Zo kunt u ook in een kleine tuin, op een voorgevel
of op een vrijstaande muur bijdragen aan de biodiversiteit.
Bestellen doet u bij voorkeur via het online bestelformulier op de website van Behaag de Kempen. U vindt de bestelformulieren ook aan de balie van de milieudienst en u kunt telefonisch
bestellen bij de milieudienst (014-28 50 50), bij Herman Puls (014-21 96 08, van 18 tot 21 uur)
of Riet Janssens (0474-40 66 63). Bestellen kan tot 31 oktober. Zorg ervoor dat u goed geïnformeerd bent voor u bestelt. 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).

Afhalen plantgoed
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.
Meer informatie: www.iok.be/behaagonzekempen

Prijsuitreiking
Met Belgerinkel
naar de Winkel
De jaarlijkse campagne van de Bond
Beter Leefmilieu en Unizo was opnieuw
een groot succes. De Herentalsenaren
dienden maar liefst 2.265 volle spaarkaarten in. Op maandag 12 juli vond
de trekking van de winnaars plaats, in
aanwezigheid van gerechtsdeurwaarder
Eric De Belder. De winnaars krijgen een
uitnodiging voor de prijsuitreiking op
zaterdag 25 september in de Lakenhal.
De prijzenpot bestaat uit twee fietsen,
tien Railpassen, zeven geschenkmanden, vijf fietstassen en twintig Helemaal
Herentals Kadocheques.

Samen op weg naar goedkopere groene energie
Wilt u besparen op uw energiefactuur
en bovendien uw steentje bijdragen
tot een beter milieu? Doe dan mee
met de provinciale groepsaankoop van
honderd procent groene stroom. Vierenzestig gemeenten in onze provincie,
waaronder Herentals, steunen deze actie. U kunt zich nog tot 1 oktober online
inschrijven. Half oktober krijgt u een
voorstel op maat met een duidelijk zicht
op uw mogelijke besparing. Pas dan beslist u om al dan niet te veranderen van
energieleverancier.
Meer informatie:
milieudienst, administratief centrum,
Augustijnenlaan 30, tel. 014-28 50 50,
www.samengaanwegroener.be

Leen herbruikbare bekers voor uw evenement

Bladkorven

Wie een fuif, festival, straatfeest of ander evenement organiseert, kan bij de stad herbruikbare
bekers lenen. Deze bekers zijn een prima alternatief voor glazen en wegwerpbekers. Ze zijn
bijna onbreekbaar en besparen veel afval. Het stadsbestuur vertrouwt het beheer van de bekers
toe aan de Kringwinkel Zuiderkempen. Daar worden de bekers na elke uitleenbeurt nagekeken.
U kunt de bekers bij de Kringwinkel reserveren. U kunt het beste tot drie keer meer bekers
lenen dan dat u bezoekers verwacht. Bij het ontlenen van de bekers betaalt u een waarborg.
Per ontbrekende of beschadigde beker wordt er één euro van de waarborg afgehouden. Hou er
rekening mee dat gemiddeld tien procent van de bekers verdwijnen of beschadigd raken.

De stad plaatst in oktober bladkorven
in straten en op pleinen waar veel bomen staan en waarvan afgevallen bladeren een gevaar kunnen betekenen
voor de weggebruiker. In de bladkorven
mogen alleen bladeren van bomen die
tot het openbaar domein behoren. In
de korven horen dus geen groenafval
of bladeren van bomen en struiken op
privé-eigendom.

Meer informatie: De Kringwinkel Zuiderkempen vzw, Lierseweg 132, tel. 015-23 73 93,
arbeidszorg.herentals@dekringwinkelzuiderkempen.be, www.dekringwinkelzuiderkempen.be
4

september 2010

OPEN MONUMENTENDAG 2010
De vier elementen
Op 12 september 2010 vindt van 10 tot 18 uur
de tweeëntwintigste editie plaats. Open
Monumentendag is het grootste culturele eendagsevenement van Vlaanderen. Tijdens Open
Monumentendag staat het onroerend erfgoed
in de kijker, telkens rond een specifiek thema.
Die thematische aanpak zorgt elk jaar weer voor
verassingen. Dit jaar richt Open Monumentendag
de schijnwerpers op de vier elementen.

Wandelen langs monumenten

Ontdek de invloed van de vier elementen op het
landschap, en de hand van de mens daarin op een
begeleide wandeling over de Roest. We wandelen
over het gedempte Kempische Kanaal en passeren de
verdwenen scheepswerf met directeurswoning en de
ijzergieterij De Zaat. In het landschap is nog de ligging
van de zwaaikom van het kanaal te zien en zijn er nog
sluiswachtershuizen. 'Roest' verwijst naar het ijzer in
Centraal staan de watertoren op de Poederleeseweg en de Hogewegmolen in de ondergrond. De wandeling start om 10 uur aan
Noorderwijk. De watertoren is de oudste in zijn soort en werd al opgericht in 1937. het station.
Door de opkomst van moderne pompsystemen is hij niet meer in gebruik, maar hij
is bijzonder goed bewaard gebleven. De Hogewegmolen in Noorderwijk is sinds Aan de Begijnhofkerk vertrekt om 14 uur een
1961, een jaar na het overlijden van de laatste molenaar, een beschermd monument. wandeling met een gids. De wandeling focust op de
Men vermoedt dat de molen gebouwd is in 1787. De familie Hoeben restaureerde verdwenen waterlopen en vlietjes in de vallei van de
de molen en maakte hem maalklaar. Beide sites zijn tijdens de Monumentendag Nete. Er staat ook een bezoek aan de watertoren op
open. Ze zijn bereikbaar via een fietsroute langs de Doornestraat in Morkhoven, het programma.
waar u een authentieke smidse kunt bezoeken, en langs de Kijfelaar in Noorderwijk,
een Kempense hoeve uit de achttiende eeuw die nu wordt uitgebaat als biologisch U hoeft voor de wandelingen niet in te schrijven en
landbouwbedrijf. U kunt de fietstocht op eigen houtje doen, aan de hand van deelname is gratis.
een gratis plannetje dat u vindt aan de watertoren en aan de molen. Er zijn twee
groepsfietstochten onder begeleiding van een gids. De ene vertrekt om 14 uur aan Meer info: dienst toerisme, Grote Markt 35,
de watertoren, de andere om 14.30 uur aan de Hogewegmolen.
tel. 014-21 90 88, toerisme@herentals.be

Ecocyclo:
een fietstocht langs ecovriendelijke plekjes in en
rond Herentals
Als u Herentals en omgeving op een andere manier wil ontdekken, dan kunt
u de Ecocyclo volgen. Ecocyclo is de naam van de duurzame fietsroutes
die de vereniging De Natuurvrienden sinds kort beheert. Een van de routes loopt langs Herentals, Grobbendonk, Olen en Herenthout. De tocht is
uitgestippeld via het fietsknooppuntennetwerk en combineert de mooiste
landschappen van de streek met een ontdekkingstocht langs ecovriendelijke
en duurzame plekjes. De tocht is dertig kilometer lang en kunt u individueel
met een handig zakgidsje afleggen. Dit zakgidsje kost 2 euro.
Op zondag 19 september kunt u de Ecocyclo ook onder begeleiding van een
gids volgen. Deze dagtocht begint ’s ochtends aan Hidrodoe. ’s Middags kunt
u genieten van een biolunch in het Natuurvriendenhuis in Grobbendonk.
Daarna loopt de tocht verder langs verschillende ecovriendelijke en historische bezienswaardigheden tot u weer bij Hidrodoe uitkomt. Deelnemen
kost 15 euro. Wie ’s middags een biolunch wil, betaalt 29 euro.
Inschrijven of een zakgidsje bestellen kan via info@natuurvrienden.be.
Jongeren en leden van De Natuurvrienden krijgen korting.
Meer informatie: www.natuurvrienden.be, tel. 03-270 02 80

Herfst- en Winterwandelingen
Van 26 september 2010 tot 27 maart 2011 kunt u elke
zondag onder begeleiding van een gids gratis een wandeling maken. De wandelingen vertrekken telkens vanuit
een Herentalse horecazaak en komen daar ook aan. De
volledige kalender vindt u in een brochure die verkrijgbaar is op het infokantoor vanaf midden september.
Op zondag 26 september start de wandeling aan de
Toeristentoren in de Heistraat. Als proevertje is er een
versnapering van Toerisme Herentals en een verrassing
van een wandelaar. Op zondag 3 oktober vertrekt de
wandeling aan café No Limits in de Fraikinstraat 2. Als
proevertje is er een verrassing van het huis.
De wandelingen duren ongeveer twee uur, vertrekken
stipt om 14.30 uur en eindigen tussen 16.30 u en 17 uur.
Net zoals de voorbije jaren zijn er elke week langzame
wandelingen, die uitstekend geschikt zijn voor families
met kinderen, ouderen, kinderwagens en rolstoelgebruikers. De wandelingen zijn gratis en u hoeft niet in te
schrijven.
Meer informatie: dienst toerisme, Grote Markt 35,
tel. 014-21 90 88, toerisme@herentals.be
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cc ’t Schaliken
Grote Markt 35, Herentals

Zondag
26 september
Vanaf 14 uur

Gratis
toegang

Openings-

feest
Elastic - humor
Froe Froe - poppenspel
Kamishibai - vertelling

OPTREDENS

Aranis - muziek
Vitalski - humor
Don Fiasko - muziek

ANIMATIE
Ballonplooien
Grime

september 2010
www.schaliken.be
• cultuurcentrum@herentals.be • tel. 014-28 51 30
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FAMILIETHEATER

OPENINGSFEEST cc 't schaliken
Op zondag 26 september opent cultuurcentrum ’t Schaliken feestelijk het nieuwe seizoen. U krijgt dan een voorsmaakje van wat u tijdens seizoen 2010-2011 mag verwachten. U kunt het cultuurcentrum van buiten en van binnen
meemaken: op het buitenplein, in de schouwburg, de foyer en de repetitieruimte. Bij slecht weer vindt het hele feest
binnen plaats. De toegang is gratis.

Programma
Don Fiasko
Latijns-Amerikaanse muziek
Om 14, 15 en 16 uur, wandelend van de Grote Markt tot het buitenplein
Don Fiasko zijn vijftien getalenteerde percussionisten uit Bergen,
die hun inspiratie vooral uit LatijnsAmerikaanse ritmes halen. Met hun
derderangs maffiosolook en hun
onafscheidelijke ‘plastron’ krijgen ze
hun publiek moeiteloos mee in hun waanzinnige delirium. Don Fiasko
zorgde vorig jaar voor de sfeer op de Grote Markt tijdens het startfeest van 800 Jaar Herentals. Daarvoor stonden zij al op Couleur Café
en Cactusfestival.

Aranis
Muziek
Om 14 en 15 uur in de schouwburg
Aranis is een muziekgroep die nieuwe, avontuurlijke muziek vertolkt. Het
geluid heeft een sterk filmisch karakter en valt niet in één vakje te plaatsen. Het is een kruising tussen klassiek,
jazz, minimalistische muziek, folk en
een vleugje pop. Duistere melodieën wisselen af met dreigende ritmes,
ruige solo’s en innemende improvisaties. Met wervelende klanken, ritmes
die houvast geven en subtiel opduikende instrumenten voert Aranis het
publiek naar een hoger niveau.

Vitalski
Humor
Om 14.30 en 16 uur in de schouwburg
Vitalski is de artiestennaam van
Vital Baeken, een Vlaamse schrijver,
dichter, stand-upcomedian, performer, mediafiguur en striptekenaar.
Op het openingsfeest geeft hij een
humoristische show. Op zijn eigen
manier, die u al kon bewonderen
tijdens Balzaal der gebroken harten
en Oot kwisien literair, brengt hij u in vervoering. In het voorjaar van
2011 kunt u Vitalski aan het werk zien tijdens het literaire festival
Spraakwater, waar hij samen met Bart Van Loo gastheer met dienst
is.

Elastic
Humor
Om 15.30 en 16.45 uur in de schouwburg
Ontwapenend grappig is de beste
omschrijving voor wat deze ‘elastische’ artiest brengt: mime, burleske
en visuele humor, gekheid, acrobatie en ballonkunst van de bovenste
plank. Elastic is een artisto perfecto
Wallonio. De show is een aaneenschakeling van grappige mime en circusacts. Het elastiek is de rode
draad. Het is verrassend om te zien wat een elastiek allemaal kan
losmaken als het loslaat. Een aanrader voor alle leeftijden!

Theater Froe Froe
Poppenspel
Om 14.30, 15.30 en 16.30 uur op het buitenplein
Het alom bejubelde poppenspel
van Theater Froe Froe is al enkele
jaren te zien in ’t Schaliken. Ook
deze familievoorstelling Billy the
Tit geeft een voorsmaakje van wat
u in de loop van het seizoen kunt
verwachten. Billy the Tit is een oogen oorstrelende verschijning in een groezelige wereld van bonen en
puree, van pokerkaarten en pianola’s. Een in kruitdampen gehulde
bloemlezing van volbloed westernonzin met prachtige countrysongs.
Met de rock-’n-rollende poppenspeler Gert Dupont en Roeland Van
Noten, die live muziek brengt.

Kamishibai
Vertelling
om 14, 15 en 16 uur in het repetitielokaal
Kamishibai is een traditionele Japanse vertelvorm. Een verteller brengt
verhalen en toont grote tekeningen
in een minuscuul theatertje. Elke
tekening geeft een scène weer uit
het verhaal. De tekeningen worden
verschoven zoals een verstilde animatiefilm, terwijl de kinderen leuke
verhalen te horen krijgen.
Doorlopend animatie: grime en ballonpret
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PROGRAMMA ’T SCHALIKEN
Festival van Vlaanderen - Zefiro Torna, Traces en Amorroma
Les Tisserands
Zaterdag 18 september om 20 uur in de Sint-Waldetrudiskerk
De traditionele muziekgroep Amorroma, het oude muziekensemble
Zefiro Torna en de sopraansaxofonist
Philippe Laloy treffen elkaar in een
programma bezield door de Katharen. De Katharen (of les Tisserands)
vormden in de late middeleeuwen
een belangrijke maar verketterde
stroming binnen het christendom.

tentoon
Septemberdagen
Ter Vesten
Leona Sels

Van zaterdag 4 september tot en
met zondag 26 september
Open op woensdag, donderdag,
vrijdag, zaterdag en zondag van
14 tot 17 uur
Kasteel Le Paige

Het katharisme kende zijn bloei in Occitanië (Frankrijk). In dezelfde streek kwam ook het troubadourrepertoire tot ontwikkeling. De poëtische geschriften van de troubadours sluiten met
hun grote vrijheidszin aan bij de essentie van het katharisme. De middeleeuwse manuscripten
en melodieën en het repertoire van Jowan Merckx vormen samen de inspiratiebron voor dit
programma. De muziek herinnert ons aan composities uit barok en renaissance, aan traditionele,
klezmer- en zigeunermuziek. Ze bevat subtiele toetsen rock, jazz en Latijns-Amerikaanse muziek.
De toegangsprijs is 15 euro. Met een abonnement betaalt u 12 euro. Hebt u recht
op een korting, dan betaalt u 13,50 euro

OPROEP
Vrijwilligers gezocht
Houdt u van cultuur? Wilt u zich in het bruisende culturele leven van Herentals smijten? Wilt
u graag uw steentje bijdragen tot het succes van cc ’t Schaliken? Dan kunt u zich aanbieden als
vrijwilliger bij cc ’t Schaliken. Het cultuurcentrum kan uw hulp gebruiken bij avond- en dagvoorstellingen. Bemanning van vestiaire, ticketcontrole, begeleiding van artiesten en publiek, permanentie bij tentoonstellingen, … de taken zijn heel verschillend. En u komt met heel veel mensen
in contact. U krijgt van ’t Schaliken een gepaste vergoeding voor uw hulp: per prestatie ontvangt
u een vrijwilligersbon ter waarde van 10 euro. Met zo’n bon kunt u voorstellingen van ’t Schaliken
betalen.

OPROEP
Locatie voor unieke familievoorstelling gezocht
In het weekend van 11 en 12 december plant cc ’t Schaliken een unieke familievoorstelling. Studio
Orka is dan in Herentals te gast met de bekroonde voorstelling Berninna. Het cultuurcentrum
zoekt nog een locatie die daarvoor kan dienen: een aftands herenhuis of oude villa. Er moet een
grote inkomhal aanwezig zijn en een grote speelruimte van minimaal 9 meter lang op 5 meter
breed. Als u leegstaande herenhuizen of oude villa’s kent die hiervoor kunnen dienen, mag u het
cultuurcentrum inlichten.

Info en tickets:

cc ’t Schaliken, Grote Markt 35, Herentals
cultuurcentrum@herentals.be, www.schaliken.be,
tel. 014-28 51 30
8
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Het werk van Leona Sels spreekt een
eigen taal. Het gladgepolijste oppervlak,
de gestileerde vormen en de rustige
houdingen van haar figuren doen de
ruwe materie waaruit ze zijn ontstaan
vaak vergeten. Ze stralen warmte uit
en lijken doordrongen van menselijke
gevoelens. De creatieve loopbaan van
Leona Sels kende onlangs een korte
onderbreking. Met deze tentoonstelling
in kasteel Le Paige treedt zij weer naar
buiten met haar beeldhouwkunst. De
toegang is gratis.
In het kader van de Septemberdagen
van vzw Ter Vesten.

cultuur
Cultuurprijs van de cultuurraad
De Herentalse cultuurraad reikt jaarlijks zijn Cultuurprijs uit aan een persoon of vereniging uit
Herentals, Noorderwijk of Morkhoven die een
opmerkelijke prestatie heeft geleverd op het vlak
van letterkunde, toneel, muziek, dans, geschiedenis, volkskunde, fotografie, film, schilderkunst,
beeldende kunst, ... U kunt kandidaturen, vergezeld van de nodige motivatie en documentatie,
voor 1 oktober indienen bij de dienst cultuurbeleid, kandidatuur cultuurprijs, cc ’t Schaliken,
Grote Markt 35, 2200 Herentals.

tentoon
Herentalse kunstenaars
exposeren in zusterstad
IJsselstein

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

Orgelconcert in de Bovenkerk
Op zondag 19 september organiseert de kerkraad samen met Heilige Huisjes een orgelconcert in de Bovenkerk. Uitvoerder is Jan Vermeire, organist-titularis van de Sint-Walburgakerk in
Veurne. Hij vertolkt werk van Dieterich Buxtehude, Johann Sebastian Bach, Camiel Van Hulse
en Noël Goemanne. De toegang is gratis. Het
concert begint om 16 uur.

Fotografen opgelet!
Cultuurcentrum 't Schaliken is voor het volgende cultuurseizoen 2011-2012 op zoek naar
een foto voor de voorpagina van de seizoensbrochure. Geïnteresseerde fotografen mogen
hun foto’s insturen. Er zijn enkele spelregels aan
de wedstrijd verbonden. Zo moet u foto’s nemen van plekjes, mensen, activiteiten, … in cc ’t
Schaliken of in Herentals. Fotograferen tijdens
voorstellingen in cc ’t Schaliken is niet toegelaten, omdat u zo de artiesten zou kunnen storen.
Technisch moet uw foto minimaal 300 dpi op ware grootte zijn. De foto moet geschikt zijn
voor druk op een liggend A5-formaat. Elke fotograaf mag zes foto’s opsturen. U geeft uw foto
een onderschrift met waar en wanneer u de foto nam. De rechten van de ingezonden foto’s
blijven bij de fotograaf. De rechten van de winnende foto staat u af aan cc ’t Schaliken voor de
seizoensbrochure en voor ander promotiemateriaal tijdens seizoen 2011-2012.
Cc ’t Schaliken kiest de beste foto uit de inzendingen. U kunt tot en met zondag 27 februari
foto’s opsturen en binnenbrengen. Dat mag via mail naar cultuurcentrum@herentals.be of op
USB-stick bij cc ’t Schaliken, Grote Markt 35. Geef zeker uw contactgegevens op. De winnaar
wordt tijdens de seizoensvoorstelling in mei 2011 in de bloemetjes gezet.

IJsselstein en Herentals zijn in samenwerking en vriendschap verbonden.
Met deze woorden kwam in 1979 een
hechte vriendschap tot stand tussen
deze twee steden. Het Stadsmuseum
IJsselstein en de jumelagecomités uit de
twee steden nodigen acht beeldende
kunstenaars uit Herentals uit voor een
tentoonstelling. De deelnemende kunstenaars zijn R. Modamske, Mich van
Eysendeyk, Robert Sus Bellens, Christel
Druyts, Kris de Pillecyn, Reinhilde van
Grieken, Guy van Leemput en A.Koll.
Ade/PS. Burgemeesters drs. P.C. van
den Brink en Jan Peeters openen de tentoonstelling officieel op 11 september
om 14 uur. De deelnemende kunstenaars worden daarna uitgenodigd om
mee te werken aan een glaskunstwerk
op het museumplein onder begeleiding
van Chris Brussel, glaskunstenaar uit IJsselstein. Een delegatie Herentalsenaren
trekt voor de feestelijke opening naar
IJsselstein. De Nachtwacht zorgt voor
een muzikale noot.
Stadsmuseum IJsselstein,
van 11 september tot 24 oktober,
meer info op www.ijsselstein.nl,
www.herentals.be,
dienst toerisme, Grote Markt 35,
tel. 014-21 90 88,
toerisme@herentals.be
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Sport
Diploma Boccia
Op zaterdag 30 oktober vindt een diplomaparcours boccia plaats. Boccia is petanque voor mensen met een handicap. Tijdens het parcours kunnen de deelnemers verschillende diploma’s verwerven. Het tornooi 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.

Initiatie bowling voor personen met een verstandelijke
beperking
Op zaterdag 23 oktober organiseren de Vennebowlers een bowlingopleiding voor personen met
een verstandelijke beperking. De opleiding vindt plaats van 10 tot 12 uur of van 13 tot 15 uur.
Meer informatie: Marie-José Van den Eynde, tel. 014-26 12 37, MJVDE@telenet.be

Badminton voor 55-plussers
De Noorderwijkse Badmintonclub organiseert vanaf 6 september elke maandag een badmintonnamiddag voor 55-plussers. De lessen vinden plaats in de sporthal van Noorderwijk tussen
13.30 en 15 uur. Deelnemen kost 15 euro voor vier maanden. Daarbij is een verzekering, lesgever
en sportmateriaal inbegrepen. Voor de badmintonreeks in Noorderwijk kunt u terecht bij Miki
Briers, tel. 014-26 25 72.
De Herentalse Badmintonclub organiseert vanaf 2 september elke donderdag een badmintonnamiddag voor 55-plussers. De lessen vinden plaats in de sporthal van de Vossenberg tussen 13.30
en 15 uur. Voor deze reeks kunt u inschrijven bij Frans Wuyts, gsm 0496-53 35 87.

Vorming Sportregio Kempen
Op zaterdag 25 september kunt u van 9 tot 17 uur een opleiding volgen voor het begeleiden van
sporters met een handicap. De opleiding vindt plaats in Herentals. Meer info krijgt u bij Diane
Loosen, tel. 03-240 62 73, vorming@apbsport.provant.be.
Op zaterdag 16 oktober kunt u van 8.30 tot 17 uur een opleiding volgen voor het begeleiden van
tennissers met een handicap. De opleiding vindt plaats in Herentals. Meer info krijgt u bij Sandra
Berckmoes, sandra.berckmoes@bloso.be.

Sportinfrastructuur
De uurschema’s voor het nieuwe sportseizoen zijn opgemaakt. Er zijn nog enkele uren vrij in de
grote sportzaal van De Vossenberg op woensdag van 13 tot 14.30 uur en een deel van de zaal
op donderdag van 15 tot 17.30 uur. Ook tijdens de weekends zijn nog enkele uren vrij, afhankelijk
van de competitiewedstrijden. In de turnzaal en de kleine polyvalente zaal van De Vossenberg
zijn overdag nog vrije uren. In de sportzaal van Morkhoven zijn ook nog een aantal vrije uren.

Zwemlessenreeks najaar
De nieuwe zwemlessenreeksen starten op maandag 20 september. Er zijn nog enkele plaatsen vrij.
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Klavertje vier van
G-Sport
Op zaterdag 2 oktober 2010 kunt u in
de Vossenberg van 11 tot 12 uur kennismaken met het G-gymuurtje van
Corpus Sanum.
Deze activiteit richt zich tot jongeren
vanaf zes jaar met een verstandelijke
handicap. Na een uurtje turnen krijgen de deelnemers een drankje en een
pannenkoek. Van 13 tot 15 uur kunt u
kennismaken met boccia, tafeltennis en
curling.
Ook ouders, broers en zussen zijn van
harte welkom. Deelnemen is gratis en
de deelnemers zijn verzekerd.

Scholenveldloop
Op dinsdag 21 september organiseren
de sportdienst, AC Herentals, Bloso en
de Stichting Vlaamse Schoolsport de
jaarlijkse Scholenveldloop.
Alle Herentalse basisscholen en klassen
nemen hieraan deel. De veldloop start
om 9 uur en eindigt omstreeks 11.45 uur.
Supporters die de jonge atleten willen
aanmoedigen zijn van harte welkom in
het Netepark!

SPORT
Openingstijden Netepark

50-plussers

Op 1 september zijn de buitenbaden open van 11 tot 21 uur.
Op donderdag 2 september zijn alle zwembaden gesloten voor het jaarlijks onderhoud.
Het doelgroepenbad is gesloten van 2 tot 12 september voor groot onderhoud.
De buitenbaden blijven open tot 12 september, maar wel volgens de normale uurregeling.

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 07.30-08.30 07.30-08.30 07.30-08.30 07.30-08.30 09.00-17.00 09.00-17.00

Op dinsdag 21 september kunnen sportieve senioren deelnemen aan initiaties
netbal en start to move. De activiteit
vindt plaats in de Vossenberg. Deelnemen kost 2,50 euro. Inschrijven kan op
de dag zelf.

12.00-13.00 12.00-13.00 12.00-13.00 12.00-13.00 12.00-13.00
18.00-21.00 18.00-21.00 14.00-21.00 18.00-21.00 18.00-21.00

Aquaprogramma’s Netepark
De aquaprogramma’s starten op maandag 20 september. Lessen blijven ongewijzigd.

Aquagym voor senioren

maandag
maandag

15.30 - 16.15
16.15 - 17.00

Sportkampen

Aquafit voor senioren

vrijdag

09.00 - 10.00

Aquasculp

dinsdag

20.00 - 21.00

Aquafitness (high-impact)

dinsdag
woensdag

Aquajogging

woensdag

19.00 - 20.00
21.00 - 22.00
20.00 - 21.00

Aquagym voor mensen met een handicap

dinsdag
vrijdag

Zwemmen voor
chronische-pijnpatiënten

dinsdag
donderdag

19.00 - 20.00
15.30 - 16.30
12.00 - 13.00
12.00 - 13.00

Op 3, 4 en 5 november organiseert
de sportdienst sportkampen voor kinderen en jongeren van 6 tot 16 jaar.
Inschrijven kan vanaf maandag 27 september. In de stadskrant van oktober
verschijnt meer gedetailleerde informatie.

Zwemmen voor kinderen met een handicap

woensdag

18.30 - 20.00

donderdag

20.00 - 21.00

Zwangerschapszwemmen

prenataal

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

Vrijwilliger gezocht
voor het anders zwemmen
Het stadsbestuur is op zoek naar een vrijwilliger die
de deelnemers van de zwemuren voor personen met
een handicap wil begeleiden. Kandidaten willen zich
voor een langere periode engageren. De zwemuren voor personen met een handicap vinden plaats
op dinsdag van 18.30 tot 20.30 uur (les van 19 tot
20 uur) en op vrijdag van 15.30 tot 17.30 uur (les van
16 tot 17 uur) in de zwembaden van het Netepark.
Meer informatie:
sportdienst, De Vossenberg,
Markgravenstraat 93,
tel. 014-28 52 50,
sportdienst@herentals.be
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jeugd
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,
brooddozen, drinkbussen, … Als uw kind
iets kwijt is geraakt, dan kunt u even langskomen bij de jeugddienst in het Stadspark.
Op die manier krijgen alle verloren voorwerpen hun rechtmatige eigenaar terug.
Meer informatie: jeugddienst, Stadspark z/n, tel. 014-21 21 86

Enquête over ontwikkelingssamenwerking
Organiseert uw vereniging activiteiten rond ontwikkelingssamenwerking? Laat het weten aan de
dienst ontwikkelingssamenwerking. De dienst ontwikkelingssamenwerking krijgt van de Vlaamse
overheid financiële middelen om het Noord-Zuidbeleid in Herentals uit te bouwen. Hiervoor is
het belangrijk dat de stad een zicht krijgt op wat er leeft in Herentals rond de Noord-Zuidverhouding. De dienst ontwikkelingssamenwerking vraagt aan alle verenigingen om deel te nemen
aan een enquête. U vindt het enquêteformulier op www.herentals.be (toerisme en vrije tijd >
ontwikkelingssamenwerking). Wie het enquêteformulier binnenstuurt, krijgt een kleine fairtradebeloning.

Waar zijn die oren?
De Kinder- en Jongerentelefoon (KJT)
is er voor kinderen en jongeren met
een verhaal, een vraag of een probleem. De contacten verlopen via mail,
chat, forum of telefoon en zijn anoniem.
De Kinder- en Jongerentelefoon beantwoordt per jaar ongeveer 33.000
oproepen. Toch blijven heel wat kinderen en jongeren met hun vraag in de
kou staan. Daarom is KJT op zoek naar
nieuwe vrijwilligers die telefoon, chat,
forum of e-mail willen beantwoorden.
Deze vrijwilligers krijgen een goede opleiding en een zinvolle vrijetijdsbesteding binnen een tof team.
Meer informatie:
tel. 02-534 37 43, info@kjt.org en
www.kjt.org/vrijwilligers

Meer informatie: dienst ontwikkelingssamenwerking, Stadspark z/n, tel. 014-21 21 86,
wereld@herentals.be

Steun de millenniumdoelstellingen op de Wachtnacht in Gent
Tien jaar geleden formuleerde de Noord-Zuidbeweging acht millenniumdoelstellingen als wereldwijde uitdaging voor 2015: de armoede halveren, iedereen naar school laten gaan, iedereen gelijke kansen geven, kindersterfte, moedersterfte en aids aanpakken, het milieu duurzaam
behandelen en vooral de samenwerking tussen Noord en Zuid stimuleren. De tijd loopt, er
resten nog vijf jaar om de doelstellingen te halen. Om de campagne onder de aandacht te brengen, organiseren een twintigtal Vlaamse Noord-Zuidorganisaties op zaterdag 11 september de
Wachtnacht. Op dit grote evenement in Gent kunt u een debat, een film en allerlei optredens
bijwonen. De hoofdact is Youssou N’Dour.
Meer informatie: www.wachtmee.be

DE WACHTNACHT
11 SEPTEMBER, 16u
SINT-PIETERSPLEIN, GENT

De jeugdraad start in september met een nieuw werkingsjaar. De jeugdraad organiseert activiteiten voor kinderen en jongeren en adviseert het stadsbestuur bij thema’s die kinderen en
jongeren aanbelangen. Geïnteresseerde jongeren zijn altijd welkom om mee te werken. Op de
website van de jeugdraad vindt u de data en de plaats van de vergadering, foto’s van Parkrock,
reglementen en aanvraagformulieren voor fuiven, plakken en subsidies. U vindt er ook informatie
over wat de jeugdraad doet voor kinderen en jongeren.
Meer informatie: www.jeugdraadherentals.be, info@jeugdraadherentals.be
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Speel mee in de videoclip
en help armoede de wereld uit tegen 2015
Vanaf 16u presenteren Geena Lisa en Nic Balthazar
het concert voor de Millenniumdoelstellingen:
Propere Fanfare, Rambling Boys of Pleasure
Eric Melaerts & friends met Radio Candip, Sioen,
Stromae, Luc De Vos, Coco Jr, Johan Verminnen,
Stef Kamil Carlens, Tom Dice, DJ Sven Van Hees

&
YouSSou N’DouR BAND
Live nachtprogramma Studio Brussel in Vooruit

en ook Millenniumdebat, film “8”, kinderdorp, infomarkt, fototentoonstelling
In samenwerking met

2 015 DE TIJD LooPT is een initiatief van 11.11.11 – Koepel van de Vlaamse Noord -Zuidbeweging samen met:
Atol, Bevrijde Wereld, Broederlijk Delen, Caritas International, Djapo, Fos Socialistische Solidariteit, Globelink, ICRH, Intal, KBA, Memisa, Oxfam-Solidariteit, Oxfam-Wereldwinkels, PHOS, Plan België,
Protos, Sensoa, SOS Kinderdorpen, Studio Globo, Trias, UCOS, Vlaams Guatemala Comité, Volens, Vredeseilanden, Wereldmediatheek en Wereldsolidariteit.

I Vrij van zegel, art.198, Codex 7

www.wachtmee.be

Deze publicatie valt onder de verantwoordelijkheid van 2015 De Tijd Loopt en 11.11.11 l V.U. Bogdan Vanden Berghe Vlasfabriekstraat 11 1060 Brussel

Jeugdraad in de startblokken!

Gratis

stedelijke academies
Ontdek de kunstenaar in uzelf
Herentals is een stad met een rijk cultureel patrimonium.
Verleden, heden en toekomst vloeien er mooi in elkaar over.
Voor mensen die geïnteresseerd zijn om de kunstenaar in
zichzelf te ontdekken, is er daarom altijd een plaatsje vrij
op een van de kunstacademies van de stad. Leeftijd heeft
geen belang, de academies zijn er voor kinderen, jongeren
en volwassenen.

Stedelijke Academie voor Beeldende Kunst
De Stedelijke Academie voor Beeldende Kunst staat paraat voor
iedereen die zich creatief wil uiten in kleuren, lijnen, vormen en dimensies. In de kunstateliers leren kinderen van 6 tot 18 jaar tekenen,
schilderen, knippen, plakken, kijken, voelen, kleien, drukken, spetten,
spatten, ... De kunstateliers vinden plaats op woensdag en zaterdag.
Op woensdag is er een busdienst voor de jongste leerlingen uit
Noorderwijk en Morkhoven.
Vanaf 18 jaar kunt u volwassenenonderwijs, en nadien een specialisatiegraad volgen. U kunt kiezen tussen de avondcursus of de
dagcursus. Tijdens de dagcursus volgt u op maandag, dinsdag en
woensdag tussen 14 uur en 17.30 uur beeldhouwkunst, keramiek
of tekenkunst. In de avondcursus volgt u op maandag, dinsdag en
woensdag tussen 18.30 uur en 22 uur schilderkunst, vrije grafiek,
beeldhouwkunst, keramiek en tekenkunst.
Naar jaarlijkse traditie stellen de leerlingen een selectie
van de jaarwerken tentoon
tijdens de open-atelier-dagen
in de academie. De kinderen jeugdateliers en de ateliers
beeldhouwkunst,
schilderkunst, tekenkunst, vrije grafiek en keramiek nodigen u
van harte uit om een kijkje te
komen nemen. De open atelierdagen vinden plaats op zaterdag 28,
zondag 29, maandag 30 en dinsdag 31 augustus van 13 tot 18 uur.
U kunt zich inschrijven voor het volgende academiejaar op zaterdag 28, zondag 29, maandag 30 en dinsdag 31 augustus van 13 tot
18 uur en in september tijdens de openingsuren van het secretariaat. Het inschrijvingsgeld bedraagt 62 euro (verminderd tarief:
43 euro) voor leerlingen geboren in 1993 en later en 190 euro (verminderd tarief: 112 euro) voor leerlingen geboren voor 1993. Houders van een Vrijetijdspas kunnen de lessen gratis volgen. Breng bij
de inschrijving uw SIS-kaart mee.
Stedelijke Academie voor Beeldende Kunst,
Markgravenstraat 77, tel. 014-28 51 55,
tekenacademie@herentals.be

Stedelijke Academie voor Muziek,
Woord en Dans
De Stedelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans staat paraat
voor wie zich creatief wil uitleven in muziek, woord of dans. In de
muziekafdeling kunt u bijna alle instrumenten leren bespelen: van
accordeon tot viool, van elektrische gitaar tot drums. Nieuw dit jaar
zijn de cursussen folkgitaar, folkviool, folkzang, diatonisch accordeon
en doedelzak.
De popafdeling krijgt versterking van Bart Buls als leraar
basgitaar en Jo Hermans als
leraar koper. Kinderen tussen
acht en twaalf jaar starten het
eerste jaar met tweeënhalf uur
algemene muzikale vorming per
week. Vanaf het tweede jaar
komt daar een uur instrumentof zangles bij. Als u twaalf jaar
of ouder bent, krijgt u al vanaf
het eerste jaar instrument- of
zangles naast de algemene muzikale vorming. Volgt u liever
geen algemene muzikale vorming, maar wilt u alles weten
over muziek en muziek leren
beluisteren? Dat kan in de optie
algemene muziekcultuur.
In de afdeling woordkunst leert u alles over teksten voordragen
en toneelspelen. Kinderen vanaf acht jaar volgen een uur algemene
verbale vorming per week. Jongeren vanaf veertien jaar en volwassenen volgen ook lessen voordracht, toneel of welsprekendheid
(samen twee uur per week). In de afdeling dans krijgen zes-, zeven-,
acht- en negenjarigen een klassieke dansopleiding. De jongsten krijgen een uur les per week om via eenvoudige basisbewegingen hun
lichaam te plaatsen voor het klassieke ballet. Vanaf acht jaar bestaat
de opleiding uit twee uur les per week: een uur voor ballettechniek
en een uur voor fixatie, voorbereiding jazztechniek of het instuderen van optredens.
Inschrijven voor de verschillende opleidingen kan vanaf 1 september op werkdagen van 14 tot 21 uur (woensdag vanaf 12 uur)
en op zaterdag van 9 tot 13 uur. Het inschrijvingsgeld bedraagt
62 euro (verminderd tarief: 43 euro) voor leerlingen geboren in
1993 en later en 190 euro (verminderd tarief: 112 euro) voor leerlingen geboren voor 1993. Houders van een Vrijetijdspas kunnen
de lessen gratis volgen. Breng bij de inschrijving uw SIS-kaart mee.
Stedelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans,
Hikstraat 28, tel. 014-21 33 05, muziekacademie@herentals.be,
www.samwdherentals.be
september 2010 13

CURSUSAANBOD
Gratis computercursussen in ’t Peeseeke
Ook dit najaar kunt u in ’t Peeseeke terecht voor eenvoudige computercursussen. Een cursus
bestaat uit zes lessen van twee uur op een computer van ’t Peeseeke of op uw eigen laptop. De
lessen vinden plaats op maandag of woensdag, van 10 tot 12 uur. De eerste lessenreeks start
op woensdag 1 september, de tweede op maandag 6 september en de derde op woensdag
27 oktober. U moet zich vooraf inschrijven op het nummer 014-24 66 97 of via info@peeseeke.be.
Hebt u thuis geen computer of internet? Dan kunt u ook vrij oefenen, surfen en mailen in het
computerlokaal. Er is een begeleider aanwezig. Voor de openingstijden kunt u het best eerst bellen.
Meer informatie: ’t Peeseeke, Nederrij 115, tel. 014-24 66 97, info@peeseeke.be
’t Peeseeke zoekt nieuwe vrijwilligers om computercursussen te geven of om mensen te begeleiden tijdens de vrije oefentijden. Geïnteresseerden kunnen bellen naar Marjan Sterckx op het
nummer 014-24 66 71 of mailen naar marjansterckx@ocmwherentals.be.

Centrum Basiseducatie Zuiderkempen
Ook dit jaar organiseert het Centrum voor Basiseducatie Zuiderkempen verschillende cursussen
in Geel. U kunt cursussen volgen als Beter lezen en schrijven, Vlotter rekenen in het dagelijkse leven
en Verstandig omgaan met geld en energie. In de cursus Gezond, gezonder, gezondst! leert u wat u
kunt doen om gezonder en met minder stress te 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, de bus of de tram? Dan kunt u zich inschrijven voor de cursus Op stap met kaart
en openbaar vervoer. Verder is er een cursus over hoe u kunst en cultuur kunt ontdekken in uw
eigen omgeving, en een beginnerscursus Engels.
Meer informatie en inschrijvingen: Centrum Basiseducatie Zuiderkempen, Kollegestraat 21,
2240 Geel, tel. 014-58 41 91, zuiderkempen@basiseducatiekempen.be, www.basiseducatie.be

Vzw Kreatief
Vanaf maandag 6 september kunt u deelnemen aan de cursussen van vzw Kreatief. U kunt kiezen
tussen taalcursussen, computerlessen, bloemschikken, glasgraveren, aquarellen, kooklessen, een
cursus esoterie, … 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.
Meer informatie: vzw Kreatief Herentals, Elke Krijnen, Grote Markt 25, tel. 014-23 12 77,
kreatief.herentals@skynet.be

Jogcursus voor beginners
AC Herentals organiseert een jogcursus voor beginners (Start to Run). Iedereen die verantwoord en ontspannend wil bewegen en sporten, kan de cursus volgen. De deelnemers die
slagen voor de eindtest krijgen een diploma van de Vlaamse Atletiekliga. Inschrijven kan tijdens
de informatievergadering op donderdag 2 september om 19.30 uur op de atletiekpiste van het
BLOSO-centrum. Daar start op donderdag 9 september om 19.30 uur ook de eerste les. De
cursus kost 25 euro. CM-leden en leden van de Liberale Mutualiteit die hun diploma behalen,
krijgen 10 euro terugbetaald.
Meer informatie: Michel Nicasi, tel. 014-50 12 27, www.acherentals.be
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Tai chi chuan
Tai chi chuan is een Chinese bewegingsleer die de gezondheid bevordert en het lichaam en de geest helpt
te ontspannen. U kunt op woensdag
15 september een gratis proefles en
demonstratie 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 yogalessen in de turnzaal
van de gemengde basisschool Dolfijn
(Nonnenstraat 16). Op donderdag
2 september om 19.30 uur start er een
nieuwe beginnerscursus. Op dinsdag
7 september, ook om 19.30 uur, herbeginnen de yogalessen voor gevorderden. De eerste les (voor beginners) 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@base.be,
www.sevayoga.be

Makoto Ryu
Makoto Ryu is een vorm van jiujitsu die
voor iedereen toegankelijk is. De technieken zijn niet gebaseerd op spierkracht. Weerbaarheid, zelfvertrouwen
en zelfcontrole zijn het uiteindelijke
doel. De discipline wordt beoefend in
een ontspannen sfeer, zodat de trainingen aangenaam zijn voor iedereen. In
september kunt u gratis kennismaken
met deze sport. De proeflessen vinden
plaats in het BLOSO-centrum op maandag van 19.30 tot 21 uur (+15-jarigen)
en op zaterdag van 10.30 tot 11.30 uur
(6- tot 15-jarigen).
Meer informatie: Juul Verachtert,
tel. 014-10 38 76,
www.makotoryuherentals.be

Aankondigingen

KomeNete!

Uit in Herentals
Herentals is sinds mei 2009 een partner van de UiTdatabank.
Deze databank is de informatiebron voor iedereen die iets
wil doen of beleven in zijn vrije tijd. Verenigingen en privépersonen mogen hun activiteit invoeren in deze databank.
De databank zorgt er voor dat uw activiteit verschijnt op de
website van de stad, in de Stadskrant en in tal van andere media. Er zijn ondertussen al meer dan
240 mediakanalen die hun informatie uit de UiTdatabank halen. De UiTdatabank werkt eenvoudig
en is voor iedereen toegankelijk. U moet u slechts eenmaal registreren en u kunt aan de slag.
Vanaf 1 januari 2011 publiceert het stadsbestuur de activiteiten uit deze databank op de websites
van de stad, cc ’t Schaliken, de jeugddienst, het Netepark, de academies of de bib. We willen ook
de Herentalse verenigingen en organisatoren vragen om zich aan te melden bij de UiTdatabank.
Zo kunt u op actieve en moderne wijze meewerken aan het promoten van het culturele en
sociale leven in onze stad.

Meer informatie en inschrijvingen:
Regionaal Landschap Kleine en Grote
Nete, tel. 014-85 90 23,
info@rlkgn.provant.be, www.rlkgn.be

Meer informatie: www.uitdatabank.be

Infodag voor KMO’s over intellectuele eigendom
Op dinsdag 5 oktober organiseert het Vlaamse Agentschap Ondernemen een infodag in Gent
over intellectuele eigendom voor kmo’s. U kunt er terecht bij gespecialiseerde informatiestands
of een individueel advies vragen aan experten. De infodag start om 9 uur met koffie en een
versnapering, om 12 uur is er lunch en om 17 uur sluit de dag af met een receptie. Deelnemen is
gratis maar inschrijven is verplicht.
Meer informatie: www.vlao.be

Senioren veilig op de fiets!
Op donderdag 2 september zijn 55-plussers welkom op
2 september 2010
een provinciale infodag over veilig met de fiets rijden. Van Provinciale infodag Antwerpen
Senioren (55+) veilig op de fiets!
13.30 tot 16.30 uur komt u in het BLOSO-centrum meer te
weten over het onderhoud van de fiets, het fietsen in groep
en de verkeersregels voor fietsers. U kunt ook een elektrische fiets uittesten en het probleem
van de dode hoek ervaren. Deelnemen is gratis. In de voormiddag is er ook een vormingssessie
voor professionelen en vrijwilligers die senioren begeleiden via dienstencentra, seniorenverenigingen, … Deelnemen aan deze vorming kost 5 euro en inschrijven is verplicht.
Sterk in fietsen

EEN BOEIENDE EN LEERRIJKE DAG ROND FIETSEN MET SPECIALE AANDACHT VOOR DE DODE HOEK
VOOR WIE: Voormiddag: vormingsmedewerkers en vrijwilligers / Namiddag: senioren (gratis voor 55+)
WAAR: Bloso-centrum Netepark – Vorselaarsebaan 60 – 2200 Herentals

INSCHRIJVEN EN INFO: Tel. 03 231 92 95 - tine@etsersbond.be - www.etsersbond.be/senioren

Meer informatie en inschrijvingen: Fietsersbond vzw, Tine Claus, tel. 03-231 92 95,
senioren@fietsersbond.be, www.fietsersbond.be/senioren

Herentalse 65-jarigen vieren feest
De Herentalsenaren die in 1945 geboren zijn, komen voor de vierde keer bijeen. Nu zij evolueren tot eerbiedwaardige grijsaards, mogen zij op zaterdag 9 oktober laten zien dat zij nog jong
van hart zijn. Iedereen krijgt nog een persoonlijke uitnodiging. Wie geen uitnodiging ontvangt en
graag wil meefeesten, kan tot 1 september contact opnemen met de organisatoren.
Meer informatie: Ria Van de Ven (tel. 0498-19 18 66), Ria Siro (0499-13 47 26),
Lucienne Geerinckx (0478-73 18 77) of Julia Wens (014-22 61 63)

Op zondag 29 augustus organiseert
Regionaal Landschap Kleine en Grote
Nete, samen met heel wat partners, de
eerste editie van KomeNete!. Met dit
streekevenement willen zij de diversiteit
van onze regio, zowel qua landschappen
als qua verenigingen, in de kijker zetten.
En dat met onze waterlopen als rode, of
beter als blauwe draad. Op tal van plaatsen valt er heel wat te beleven voor jong
en oud. In Herentals start om 9.30 uur
aan TC Ter Heyde een wandeling langs
de Kleine Nete en om 14 uur een kanotocht onder begeleiding van Netegidsen
van Natuurpunt Educatie. Wie wil meevaren, moet zich vooraf inschrijven.

PWA maakt grafstenen
schoon
Naar aanleiding van Allerheiligen kunt
u ook dit jaar een beroep doen op het
Plaatselijk Werkgelegenheidsagentschap
(PWA) voor het schoonmaken van
grafstenen. De prijs voor een grondige
schoonmaakbeurt van een grafsteen is
6 euro. De kostprijs voor het schoonmaken van familiegraven kunt u bespreken
met het PWA-kantoor. Iedere inwoner
van Herentals, Noorderwijk en Morkhoven kan op deze dienst een beroep doen.
U moet voor 15 oktober inschrijven.
Meer informatie: PWA-Herentals,
Molenvest 21, tel. 014-24 89 60,
pwa.herentals@skynet.be

Nieuwe cursussen DTL
Centrum voor Volwassenenonderwijs
DTL Herentals start op donderdag
2 september met nieuwe cursussen.
Meer informatie:
CVO DTL Herentals, Kerkstraat 38,
tel: 014-23 23 70,
www.dtl.be
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Aankondigingen
Op stap met de rode bosmier
Op zondag 5 september organiseert de vzw Bosgroep Zuiderkempen een unieke boswandeling. Mierenspecialist Reginald Verhofstede
en coördinator Jan Seynaeve tonen aan hoe de aanwezigheid van
rode bosmieren bijdraagt tot de ontwikkeling van gezonde en mooie
bossen. De wandeling vertrekt om 14 uur aan de hoofdingang van
Kamp C (Britselaan 20, Westerlo) en eindigt om 16.30 uur.
Meer informatie:
Kamp C, Provinciaal Centrum Duurzaam Bouwen en Wonen,
tel. 014-27 96 55

Aan wie geeft u een pluim?
Mensen die zich inzetten voor anderen en voor de samenleving verdienen een pluim. Daarom
lanceert de Koning Boudewijnstichting samen met de regionale tv-omroepen voor de zevende
keer De Pluim. Vanaf 6 september kunt u mensen nomineren die zich inzetten voor culturele
en sociale doelen, ook al gaat het om relatief kleine initiatieven op lokaal niveau. 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. Stuur
uw nominatie voor 4 oktober naar RTV. Voor meer informatie en het nominatieformulier kunt u
terecht op www.depluim.be of op het nummer 070-34 40 83.

Morkhoven viert 100 jaar vernieuwde kerk
Op zondag 5 september viert Morkhoven de honderdste verjaardag van de vernieuwde kerk.
Om 11 uur vindt er een eucharistieviering plaats, gevolgd door een processie naar de kapel in de
Kapelstraat onder begeleiding van fanfare Zucht naar Kunst. Aansluitend volgen een fototentoonstelling, een fietstocht, kinderanimatie en de voorstelling van het boek 100 jaar kerk Morkhoven.
De deuren van de kerk staan die dag open en een gids leidt de geïnteresseerde bezoekers rond.

Amerikaans schrijver over Tweede Wereldoorlog zoekt
drie Herentalse zussen
Bruce Bolinger, een Amerikaans schrijver, onderzoekt het verhaal van een Europese vluchtroute
voor Franse krijgsgevangenen, Engelse piloten en politieke vluchtelingen tijdens Wereldoorlog
II. Volgens zijn gegevens speelde een Herentalse familie hierbij een belangrijke rol. Het gaat om
drie blonde zussen die in die tijd tussen de 17 en de 20 jaar waren en die vluchtelingen over de
Nederlandse grens smokkelden naar hun ouderlijk huis in Herentals. De ouders bezaten een
kleine fabriek, die door een gebrek aan grondstoffen tijdelijk gesloten was. Maakt u deel uit van
deze familie of herkent u dit verhaal en hebt u meer informatie? Dan kunt u contact opnemen
met Bruce Bolinger in Californië via b.bolinger@sbcglobal.net of bcbolinger@gmail.com. U kunt
ook faxen naar (001 530) 271-72 32.

Het Convent
Lokaal dienstencentrum
Begijnhof 17
tel. 014-28 20 00
bertvangenechten@ocmwherentals.be

Open dag
Naar jaarlijkse gewoonte zet lokaal
dienstencentrum Het Convent op
zondag 12 september tussen 13 en 18
uur zijn deuren open voor het grote
publiek. Er zijn tentoonstellingen en
demonstraties over de activiteiten van
Het Convent. In de cafetaria kunt u iets
eten en drinken. Iedereen is welkom.
De toegang is gratis.

Pluk de dag:
infonamiddag over
dementie
Op maandag 27 september om 14 uur
kunt u in zaal ’t Hof een infonamiddag
over dementie bijwonen. De beelden
van de RTV-docureeks Pluk de dag helpen dementie bespreekbaar te maken
en het isolement van personen met
dementie te doorbreken. Deelnemen
is gratis, maar u moet zich wel vooraf
inschrijven. Het aantal plaatsen is beperkt. De infonamiddag is een organisatie van de Herentalse seniorenraad, de
provincie Antwerpen en Tandem, het
expertisecentrum voor dementie.

Open atelierdag vzw Den Brand
Vzw Den Brand zorgt voor de opvang en ondersteuning van mensen met een handicap. In hun atelier maken zij wenskaarten, fotoalbums,
sjaals, kaarsen, tafeldecoratie en handtassen. Tijdens de open dag op zondag 26 september is iedereen welkom om de zelfgemaakte producten te komen bekijken. Het atelier is open van 11 tot 17 uur en ligt achter Huize Boni Wouters in de Schoolstraat 50.
16
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AANKONDIgiNGEN
De Volkstuin Herentals beantwoordt uw vragen over tuinieren
Op zondag 26 september om 10 uur kunt u in het Scheppersinstituut een infosessie bijwonen
over het snoeien van kleinfruitbomen en fruithagen. De deelnemers kunnen op 3 oktober ook
een praktijkles volgen. Wie nog vragen heeft over groentekweek, fruitteelt, siertuin, gazon of
vijver kan ze tot 25 november overmaken aan De Volkstuin Herentals. De Volkstuin houdt rekening met de ingestuurde vragen om de onderwerpen van hun infosessies te bepalen. Hou de
agenda van de Stadskrant in de gaten om te zien wanneer uw onderwerp aan bod komt.
Mail uw vragen naar volkstuinen.herentals@telenet.be of bezorg ze aan M. Peeters
(Herenthoutseweg 165), P. Colemont (Olympiadelaan 1) of H. Bollen (Holleweg 9).

Drukke sportdagen in Den Troon
Op donderdag 16 september vindt in Den Troon de veertiende editie plaats van de fiets- en
veldtoertocht. U kunt starten tussen 8 en 11 uur. Voor de fietsers zijn er wegritten van 50 en 100
kilometer, voor de mountainbikers parcours van 15, 25 en 45 kilometer. Op zondag 19 september vindt in Den Troon de tiende editie van Sporten Tegen Kanker plaats. U kunt er wandelen,
fietsen of lopen. Wandelaars kunnen kiezen uit tochten van 5, 6 of 12 kilometer. Fietsers kunnen
deelnemen aan veldtochten, wegritten of een familiefietstocht. Lopers kunnen deelnemen aan
een massajogging van 5, 10 of 15 kilometer. Wandelaars en fietsers kunnen starten vanaf 8 uur,
lopers om 15 uur.

Gratis rookmelder voor
senioren
Het stadsbestuur zet de actie In Elke
Woning een Rookmelder voort. Deze
preventie- en sensibiliseringscampagne
voor brandveiligheid wil het gebruik van
rookmelders bij meer kwetsbare bevolkingsgroepen promoten. Inwoners van
Herentals die geboren zijn tussen 1926
en 1930 kunnen gratis een rookdetector in hun woning laten plaatsen. Een
medewerker van de preventiedienst
bezoekt u thuis en geeft meer uitleg
over de actie. Wie een rookmelder wil,
krijgt later bezoek van de brandweer,
die de rookmelder plaatst.
Meer informatie: preventiedienst,
administratief centrum,
Augustijnenlaan 30,
tel. 014-28 50 50

Als ik neen zeg, voel ik me schuldig

Beveilig uw huis

Zoveel vragen komen op ons af, zoveel uitnodigingen, zoveel momenten waarop iemand iets
van ons verwacht. We willen hierbij stil staan en ons afvragen waarom we zo gemakkelijk ‘ja’
antwoorden wanneer iemand iets vraagt. En van waar komt dat schuldgevoel als u niet aan
de verwachting voldoet? Het PRH organiseert hierover een cursus. De cursus vindt plaats op
dinsdag 21 september van 20 tot 22 uur in de lokalen van het Wit-Gele Kruis, Nonnenstraat 12.
Deelnemen kost 10 euro.

Als u meer wil weten over inbraakpreventie, dan kunt u contact opnemen
met de preventiedienst van de stad. Een
inbraak voorkomen kan immers soms
met eenvoudige maatregelen. Op vraag
van verenigingen of andere groeperingen geeft de preventiedienst samen
met de politie ook voordrachten over
inbraakpreventie.

Meer informatie: Hilde Simons, tel. 014-22 36 06, hilde.simons@prh.be of www.prh.be

Verder is ook persoonlijk advies mogelijk. De technopreventief adviseur
brengt dan een kort bezoek aan uw
huis waarbij hij de zwakke plaatsen van
uw woning in kaart brengt. Dit advies is
gratis en vrijblijvend. Online kunt u ook
het virtuele huis (milieu, welzijn en veiligheid > veiligheid > veilig wonen) bezoeken. Hier vindt u alle informatie over
het beveiligen van uw huis.
Meer informatie: preventiedienst,
tel. 014-28 50 50,
preventie@herentals.be
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BURGERZAKEN
Geboorten
07/04
19/04
08/05
10/05
10/05
12/05
13/05
13/05
14/05
15/05
16/05
20/05
		
21/05
23/05
27/05
28/05
29/05
29/05
31/05
31/05
03/06
04/06
04/06
05/06
10/06
10/06
12/06
15/06
16/06
19/06
24/06
24/06
27/06
30/06
01/07
02/07
04/07
06/07
07/07
08/07
09/07
09/07
10/07
12/07
12/07
14/07
16/07
23/07
25/07
26/07
30/07
30/07
30/07
01/08
02/08
03/08
05/08
05/08
05/08
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Noa, dochter van Veronique Annaert en Tom Van Opstal
Nand Lukas, zoon van Ann Geukens en Tom Helsen
Ryan, zoon van Agnes Vertommen en Kieron Crickard
Siebe, zoon van Ellen Aerts en Bart Verstappen
Bent, zoon van Sofie Cortens en Kurt Horemans
Nel, dochter van Gwynne Verlooy en Raf Lambrechts
Florian, zoon van Soetkin Goris en Bert Goukens
Sasja, zoon van Angie Annemans en Daniël Harmsen
Siebe, zoon van Sabrina Maeyninckx en Koen Seeuws
Saralyn, dochter van Heidi Colaers en Steve Verlinden
Casper, zoon van Lies Bulteel en Alfons Turelinckx
Ileano, zoon van Marie-Noëlle Van Schoubroeck en Frederico
Fugazzotto
Lilou, dochter van Katleen Baum en Tom Tegenbos
Louisa, dochter van Lieve Van Asbroeck en Diëgo De Cnodder
Lente, dochter van Kathleen Smet en Bart Verbiest
Laurence, zoon van Chantal Neefs en Jimmy Kloks
Fonne, zoon van An Feyaerts en Tom Matthys
Sebas, zoon van An Ansoms en Benny Goossens
Ecclesiastes, zoon van Lydia Mensah en Alfred Wiafe
Lore, dochter van Veerle Vanuytven en Luc Heylen
Vic, zoon van Katrien Janssens en David Laenen
Jan, zoon van Els Van Gorp en Thijs Delrue
Hanne, dochter van Evelyn De Meyer en Tom Ceulemans
Margo, dochter van Vera Vermunicht en Mario Feboli
Julie, dochter van Liesbeth Van Genechten en Kenny Marien
Elien, dochter van Hilde Vanbrabant en Nikolaas Bellens
Keira, dochter van Sarina Bouwen en Everett De Meyer
Sebastian, zoon van Mieke Horemans en Yves Meeus
Amelia, dochter van Ioana Mihalcea en Kurt Maes
Annelien, dochter van Evi Van den Brande en Tom Corneillie
Fie, dochter van Nathalie Hufkens en Kristof Vervecken
Olivier, zoon van Sofie Peeters en Wim Vangeel
Elles, dochter van Esther Van den Bogaert en David Nzeyimana
Julie, dochter van Daisy Moons en Steven Vansant
Kobe, zoon van Sofie Vets en Bart Baeyens
Kyran, zoon van Natasja Gaytant en Jonathan Chaltin
Lisa, dochter van Joke Peeters en Robby Van Bael
Paulien, dochter Dorien Meeusen en Jo Van Lommel
Wolfgang, zoon van Sophie Veldeman en Steven De Bont
Jules, zoon van Sarah Smets en Peter Van de Poel
Fien, dochter van Evi Budts en Stijn Van Turnhout
Lucas, zoon van Sofie Leysen en Jef Luyten
Indra, dochter van Jacqueline Torfs en Davy Matthys
Christopher, zoon van Sylvia Van Hoof en Wim Van Gelder
Eli, zoon van Ann Van der Flaas en Jonathan De Laet
Diëgo, zoon van Billina Blockx en Ken Croons
Fen, dochter van Kathia Wynandt en Siemon De Belder
Anton, zoon van Katleen De Cat en Roel Lambaerts
Yamina, dochter van Nancy Van Mensel en Andrew Peiman
Matthias, zoon Evi Geerts en Stef Van de Perre
Robin, zoon van Denise Van Malderen en Ronny Hermans
Matiz, zoon van Katrien Vleugels en Kris Dierckx
Xavi, zoon van Ellen Hermans en Bart Van Genechten
Nanou, dochter Elise Torfs en Kristof Sprengers
Jelle, zoon van Mieke Van de Ponseele en Jeroen Adriaens
Andreas, zoon van Hanne Habraken en Raf Vervoort
Matteo, zoon van Sabine Schlatzke en Kurt Van de Wouwer
Pol, zoon van Katrijn Van Laarhoven en Lowie Beutels
Maud, dochter van Lore Steurs en Jef Beirinckx
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Overlijdens
11/05
18/05
21/05
21/05
22/05
23/05
23/05
26/05
28/05
29/05
04/06
05/06
08/06
10/06
13/06
16/06
17/06
18/06
20/06
22/06
23/06
24/06
24/06
25/06
25/06
27/06
29/06
29/06
30/06
01/07
04/07
05/07
07/07
08/07
10/07
15/07
21/07
22/07
24/07
26/07
29/07
29/07
03/08
03/08
04/08
04/08
06/08
06/08
10/08

Maria De Gryse (86), weduwe van Armand Van Bauwel
Paula Campsteyn (85), echtgenote van Jozef Thys
Henderinus Blok (65), echtgenoot van Ivonne Sülzle
Maria Schoonheydt (89), echtgenote van Lodewijk Verwimp
Paulina Eyckmans (90), weduwe van Karel Van Thielen
Hortentia Janssens (94), weduwe van Martinus Lathouwers
René Annaert (76), echtgenoot van Maria Robbers
Jan Belmans (56), echtgenoot van Rita Van Eyck
Irma Wuyts (90)
Angela Van Roie (75), echtgenote van Jozef Van Grieken
Yvonne Lemmes (82), weduwe van Aloysius Lammens
Celina Maes (82), weduwe van Henri Verboven
Jozef Kelber (77)
Carolus Van Laer (69)
Lea Govaerts (72), echtgenote van Erik Hermans
August Van Orshaegen (90), weduwnaar van Louisa Peeters
August Cloots (57)
Dymphna Van Mensel (74), weduwe van Gustaaf Matthijs
Hugo Willems (82), weduwnaar van Anna Wynants
Felicia Cloots (88), weduwe van Emiel Lambrechts
Jan Leysen (85), weduwnaar van Carolina Klockaerts
Lutgardis Goris (82), echtgenote van Jozef Van Grieken
Maria Vermeulen (76), echtgenote van Leon Leys
Lutgardis Pluys (71)
Leonia Pluys (76), echtgenote van Jan Cools
Josine Sterkenburg (86), weduwe van Albert Gethmann
Jan Smit (80), echtgenoot van Alida Van Bouwel
Paula Verboven (71), echtgenote van Jan Van de Sande
Jules Van Royen (69), echtgenoot van Maria Caers
Francis Desmedt (37), echtgenoot van Godelieve Tubbax
Maria Snoeck (87)
Emerentia Martin (94)
Olav De Pillecyn (36)
Adriana Parasies (93), weduwe van Albert Verschoren
Julia De Boel (88), weduwe van Victor Van Hemelen
Aloysius Beirinckx (91), echtgenoot van Maria Van Gestel
Paula Ceulemans (84), weduwe van Remi Hermans
Gustaaf Michiels (69), echtgenoot van Monique Gorts
Jan Van de Poel (79)
Albert Egana Viteri (51), echtgenoot van Hilda Bellens
Jozef Wagemans (64)
Ilse Van Aertselaer (49)
Jozef Torfs (91), echtgenoot van Ivonne Wyckmans
Maria Helsen (90), weduwe van Judo Meir
Julien De Kezel (83), weduwnaar van Maria Andries
Herman De Belder (83), echtgenoot van Jacqueline De Backer
Annie Vanlommel (53), echtgenote van August Matthys
Lodewijk Van Roy (74), echtgenoot van Martha Vleugels
Jozef Henderickx (48), echtgenoot van Marleen Sapion

Huwelijksaankondigingen
Michiel Nys (Herentals) en Laura Van der Veken (Herentals)
Eric Cortens (Herentals) en Ivan Pattyn (Herentals)
Michael Vandersypen (Tielt-Winge) en Lies Bastiaenssen (Herentals)
Toon Schorrewegen (Herentals) en Jo Van kerkhoven (Herentals)
Dimitri Bertens (Herentals) en Elly Van Looy (Herentals)
Jan Vandebriel (Herentals) en Ria Havermans (Herentals)
Sven van Buren (Herentals) en Sara Ferket (Herentals)
Koenraad Swinnen (Herentals) en Liesbeth Hoeylaerts (Herentals)

BURGERZAKEN
Huwelijksaankondigingen

Huwelijken

Eddie Liesenborghs (Herentals) en Natthanan Jabthong (Thailand)
Adrianus Verbeek (Herentals) en Tinny Schellens (Herentals)
Benjamin Smans (Herentals) en Inge Lerno (Herentals)
Koen Thys (Herentals) en Sara Pabian (Geel)
Ellen Verhoeven (Herentals) en Els Hamers (Herentals)
Jan Van de Ven (Herentals) en Kim Van den Bossche (Herentals)
Nick Horemans (Herentals) en Marian Dils (Herentals)
Dirk Verstraeten (Balen) en Nikky Leirs (Herentals)
Stijn Sauviller (Herentals) en Rangsima Pratoomrat (Thailand)
Laurent Degroote (Herentals) en Christiane van Ansem (Lier)
Kurt Maes (Herentals) en Ioana Mihalcea (Roemenië)
Arvid De Graeve (Herentals) en Nancy Claes (Herentals)
Constantijn Adriaensens (Herentals) en Miek Brouns (Herentals)
Tom Van den Broeck (Herentals) en Ilse Kelber (Herentals)
Tom Claes (Herentals) en Katrien Van Den Bosch (As)
Senne Goossens (Herentals) en Vanessa Van Ouytsel (Herentals)
Kurt Bellens (Herentals) en Joria Van der Poten (Herentals)

Glen Engels (Herentals) en Tinne Haest (Herentals)
Richardo Goukens (Herentals) en Sarah Mens (Herentals)
Arvid De Graeve (Herentals) en Nancy Claes (Herentals)
Dirk Verherstraeten (Balen) en Nikky Leirs (Herentals)
Michiel Nys (Herentals) en Laura Van der Veken (Herentals)

Huwelijken
Guy Rombouts (Herentals) en Johan Myny (Herentals)
Tom Daelemans (Mechelen) en Katrien De Lat (Herentals)
Isabelle Geladi (Herentals) en Kim Van Vaerenbergh (Herentals)
Stijn Van Kerckhoven (Herentals) en Marjan Coppens (Herentals)
Luc Heylen (Herentals) en Veerle Vanuytven (Herentals)
Ronny Mensch (Herentals) en Esmeralda Merken (Herentals)
Joël Janssens (Herentals) en Wendy Peeters (Herentals)
Luc Meeusen (Lille) en Leen De Belser (Herentals)
Jan Geerts (Herentals) en Isabelle Smolders (Herentals)
Arnaud Van Pellecom (Herentals) en Yentl Pickery (Herentals)
Jan Belmans (Herentals) en Vicky Van den Brande (Herentals)
Gino Geens (Herentals) en Tinne Daems (Herentals)
Emmanuel Heeremans(Herentals) en Marijke Van den Broeck (Herentals)
Charles Suys (Herentals) en Lucia Van Hoof (Herentals)
Mario Gios (Herentals) en Karolien Baum (Herentals)
Karl Mertens (Herentals) en Claudine Callebaut (Herentals)
Eddy Van Hoof (Herentals) en Bianca Bekers (Herentals)
Johannes Wierts (Herentals) en Carina Van Dyck (Herentals)
Keijo Daman (Herentals) en Roselien Lathouwers (Herentals)
Jan Degroof (Herentals) en Anke Van de Wouwer (Herentals)
Wilfried Vangenechten (Herentals) en Winny Buyens (Herentals)
Karel Willems (Herentals) en Carine Dierckx (Herentals)
Yens Fleerackers (Herentals) en Elke Steurs (Herentals)
Rudi Ooms (Herentals) en Benchamart Kalam (Thailand)
Florent Delen (Herentals) en Inez Salgarollo (Herentals)
Jan Vandebriel (Herentals) en Ria Havermans (Herentals)
Dennis Mertens (Herenthout) en Michelle Hairemans (Herenthout)
Toon Schorrewegen (Herentals) en Jo Van kerkhoven (Herentals)
Eric Cortens (Herentals) en Ivan Pattyn (Herentals)
Koen Vanhoutte (Herentals) en Grietje Janssens (Herentals)
Michael Vandersypen (Herentals) en Lies Bastiaenssen (Herentals)
Bart Franck (Herentals) en Sofie Declerck (Herentals)
Christoph Van den Driessche (Herentals) en Lieve De Wit (Herentals)
Peter Bormans (Herentals) en Nele Appels (Herentals)
Ellen Verhoeven (Herentals) en Els Hamers (Herentals)
Joeri Vercammen (Herentals) en Kim Van Eyck (Herentals)
Jochen Van Laere (Herentals) en Hanne Van Laer (Herentals)
Nick Horemans (Herentals) en Marian Dils (Herentals)
Stef Foriers (Herentals) en Karolien Van Baelen (Meerhout)
Glen Engels (Herentals) en Tinne Haest (Herentals)

Herentals brandweerkorps rekruteert
vrijwillige brandweerlieden
De brandweer van Herentals legt een wervingsreserve aan van
vrijwillige brandweerlieden voor een periode van twee jaar. De
proeven vinden plaats in de loop van de komende maanden.
Geïnteresseerden kunnen zich tot en met 15 oktober schriftelijk
kandidaat stellen bij het college van burgemeester en schepenen,
Augustijnenlaan 30, 2200 Herentals. Wie geïnteresseerd is, kan
tijdens de open dag van de brandweer op zondag 26 september
terecht op de speciale infostand.
Meer informatie:
brandweer Herentals, Oud-Strijderslaan 1, tel. 014-25 82 10

Wijziging aantal getuigen bij burgerlijk
huwelijk
Sinds 1 juli 2010 geldt een nieuwe wet over het aantal getuigen bij
een burgerlijk huwelijk. Vroeger moest een huwelijk gebeuren in
de aanwezigheid van twee getuigen. Voortaan kan het bruidspaar
kiezen of ze met of zonder getuigen wil trouwen. Het maximale
aantal getuigen is vier.
Concreet betekent dit dat bij elke huwelijksaangifte na 1 juli 2010,
de toekomstige echtgenoten mogen kiezen tussen geen, één, twee,
drie of vier getuigen. De getuigen moeten minstens 18 jaar oud zijn.

Schrijnwerkerijstraat en Perronstraat
nieuwe straten in Herentals
Het stadscentrum krijgt er met de Schrijnwerkerijstraat en de
Perronstraat twee nieuwe straten bij. De Schrijnwerkerijstraat
ligt aan de vroegere schrijnwerkerij in de Sint-Jobsstraat (voorbij
het kruispunt met de Gareelmakersstraat), de Perronstraat ligt
aan de vroegere ijzermagazijnen van Van den Broeck-Beenckens
in de Stationsstraat.
Meer informatie: burgerzaken, administratief centrum,
Augustijnenlaan 30, tel. 014-28 50 50
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UIT IN HERENTALS
Wilt u zelf een activiteit toevoegen? Dat kan! Surf naar de UiTdatabank en vraag een invoeraccount aan. Uw activiteit
verschijnt dan niet alleen hier, maar ook op UiTinVlaanderen.be en in tal van andere digitale en gedrukte agenda’s.
Van 28/08 UIT
tot 31/08

Open atelierdagen Stedelijke Academie voor Beeldende
Kunst / Markgravenstraat 77 / Van 13 tot 18 uur

Van 29/08 UIT
tot 31/08

Morkhovenkermis

INFO

Volkstuin Herentals: theorieles over het snoeien van kleinfruitbomen en fruithagen / Scheppersinstituut / 10 uur

Zo 29/08 UIT

KomeNete! / Info: Regionaal Landschap Kleine en Grote Nete,
tel. 014-85 90 23, info@rlkgn.provant.be, www.rlkgn.be

UIT

Openingsfeest / cc ’t Schaliken / vanaf 14 uur

UIT

Herfstwandeling / Toeristentoren, Heistraat / 14.30 uur

Di 31/08 UIT

De Preekstoel met Marc Eyskens / Sint-Waldetrudiskerk / 20 uur

Do 02/09 SPORT

Seva Yoga Kempen, start beginnerscursus / Basisschool Dolfijn,
Nonnenstraat 16 / 19.30 uur

SPORT

AC Herentals: informatievergadering Start to Run / Atletiekpiste BLOSO-centrum / 19.30 uur

INFO

Provinciale infodag ‘Senioren veilig op de fiets!’ / BLOSO-centrum / Van 9.30 tot 12 uur voor professionele en vrijwillige
begeleiders, van 13.30 tot 16.30 uur voor senioren

Van 04/09 UIT
tot 13/09

UIT

Zo 05/09 UIT

Wandelvoordracht: dr. Frans Dopéré - Bouwmaterialen, steenhouwtechnieken, steenmerken en dateringen van de bouwfases
in de Sint-Waldetrudiskerk / Sint-Waldetrudiskerk / 15 uur

MUZIEK

Zo 12/09 UIT

Het Convent / Van 13.30 tot 17 uur

Boswandeling rond het thema ‘rode bosmieren’ / Kamp C,
Britselaan 20 in Westerlo / Van 14 tot 16.30 uur

OKRA Sint-Antonius
Elke maandag

Petanque

Het Convent / Van 14 tot 17 uur
Info: Jef Driesen, gsm 0477-37 44 86

100 jaar vernieuwde kerk Morkhoven / Vanaf 11 uur

Elke woensdag

Fietsen

Seva Yoga Kempen, start lessen voor gevorderden / Basisschool Dolfijn, Nonnenstraat 16 / 19.30 uur RAAD

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

OKRA Onze-Lieve-Vrouwparochie

Gemeenteraad / Raadzaal administratief centrum,
Augustijnenlaan 30 / 20 uur
Fotosalon Koninklijke Fotoclub Herentals / cc ’t Schaliken,
Grote Markt 35 / Van 13 tot 22 uur
Hertals Rock City met Mud, Bollock Brothers, Funeral
Dress en vele andere / Netepark / vanaf 11 uur
Fotosalon Koninklijke Fotoclub Herentals / cc ’t Schaliken,
Grote Markt 35 / Van 10 tot 20 uur

Grijze Panters: Dwaallichtwandeling met gids / Antwerpen
14 uur / Info: Ruf Van Cauter, tel. 014-21 12 69

Wo 15/09 SPORT

Gratis proefles en demonstratie tai chi chuan / Instituut van
de Voorzienigheid, Wolstraat 27 / 20.45 uur

Do 16/09 RAAD

Milieuadviesraad / Administratief centrum, Augustijnenlaan 30
20 uur
Dag tegen Kanker: verwendag voor kankerpatiënten en expatiënten / Sint-Elisabethziekenhuis

Vr 17/09 VROUW

Vrouwenraad: Mil Blancquaert vertelt over Herentals / Fundatiehuis / Van 13.30 tot 16.30 uur

Za 18/09 FIETS

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

Feestmarkt in het kader van Dag van de Landbouw / Augustijnenlaan / Voormiddag
Orgelconcert / Sint-Waldetrudiskerk / 16 uur

FIETS

Ecocyclo onder begeleiding van een gids / Hirdodoe, Haanheuvel 7 / Info: www.natuurvrienden.be

JAZZ
20

Festival van Vlaanderen / Zefiro Torna, Traces en Amorroma Les Tisserands / Sint-Waldetrudiskerk / 20 uur

MUZIEK

Vr 24/09 INFO

OKRA Sint-Waldetrudis

Petanque

Di 14/09 SENIOR

INFO

actieve senior

Elke donderdag

Open Monumentendag / Van 10 tot 17 uur

Di 21/09 SPORT

Klavertje vier van G-Sport / De Vossenberg, Markgravenstraat
93 / Van 11 tot 15 uur

Rommelmarkt / Parochiezaal Noorderwijk, Ring 27 / Van 9 tot
16.30 uur / Info: gsm 0484-03 09 12

UIT

Zo 19/09 UIT

ZA 02/10 SPORT

Vertrek aan de Sint-Waldetrudiskerk / 13.30 uur

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

MUZIEK

Raad voor Maatschappelijk Welzijn / Kantoor van de OCMWsecretaris, Nederrij 133/A / 20 uur

Fietsen

OPEN

UIT

DI 28/09 RAAD

Turnen Sportcomplex De Vossenberg / Van 14 tot 15 uur

UIT

Za 11/09 UIT

Infonamiddag over dementie / Zaal ’t Hof, Grote Markt 41 /
14 uur

Elke dinsdag

Rommelmarkt / Parochiezaal Noorderwijk, Ring 27 / Van 9 tot
16.30 uur / Info: gsm 0484-03 09 12

RAAD

MA 27/09 INFO

Elke woensdag

UIT

Di 07/09 SPORT

Open atelierdag vzw Den Brand / Schoolstraat 50 / Van 11
tot 17 uur INFO

Septemberkermis

Van 04/09 TENTOON Septemberdagen Ter Vesten / Leona Sels / op woensdag,
tot 26/09
donderdag, vrijdag, zaterdag en zondag van 14 tot 17 uur
Za 04/09 UIT

Zo 26/09 OPEN

Scholenveldloop / Netepark / Van 9 tot 11.45 uur
PRH: Als ik neen zeg, voel ik me schuldig / Wit-Gele Kruis, Nonnenstraat 12 / Van 20 tot 22 uur
Zitdag school- en studietoelagen / Administratief centrum,
Augustijnenlaan 30 / Van 13.30 tot 16 uur
The Belgian Swingjazz Orchestra / Zaal ’t Getouw - Mol /
21 uur
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Elke dinsdag

Fietsen

Vertrek aan Onze-Lieve-Vrouwkerk / 13 uur

Elke woensdag

Petanque

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

13/09

wandel Wandeling in Mol / 9.30 uur

Info: J. Gebruers, tel. 014-21 65 95

S-Sport
Elke dinsdag en
donderdag

dansen
voor
senioren

Elke dinsdag

Petanque
minigolf

Elke
donderdag

Fietsen

Dansen voor senioren op moderne muziek (zonder
partner) Sportcomplex De Vossenberg
Van 9 tot 10.30 uur (beginners)
van 10 tot 11.30 uur (gevorderden)
Info: M. Louise Bertels (tel. 014-21 99 79)
of Rosetta Van de Voorde (tel. 014-70 79 39)
Het Convent / 13 uur
Info: Albert Corthout, tel. 014-21 99 79

Vertrek aan sportcomplex De Vossenberg
13 uur / Info: Jef De Peuter, tel. 014-21 15 36

jeugd
happy
Elke
vrijdagnamiddag hour

Vrijdag- en
zaterdagavond

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

rustige Jeugdhuis 10R20, Grote Markt 41 / 20 uur

GEZONDHEIDSWANDELINGEN
Elke maandag en woensdag

Netepark / 10 uur

Elke dinsdag en woensdag

Administratief centrum / 10 uur

Op feestdagen zijn er geen wandelingen.
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

Thals

D
ag
van de
Klant
25
• Zaterdag
september

• Animatie

op de Grote Markt(Unizo-kantoor)

SHOPPING ZONDAG: 3 OKTOBER
(van 13.30 tot 17 u)
Kijk voor deelnemende winkels op www.helemaalherentals.be
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Spreekuren
De meeste vragen kunnen beantwoord worden door de
stadsdiensten. U kunt zich daarom altijd het beste eerst tot
die diensten richten. Staat u erop om de burgemeester of de
schepenen te spreken, dan kunt u bij hen terecht tijdens hun
spreekuren in het administratief centrum. U kunt bij hen
langsgaan of u kunt bellen: 014-28 50 50.

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

Rijksdienst voor pensioenen
eerste dinsdag van 10 tot 12 uur

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
maandag van 18 tot 19.30 uur
vrijdag van 9 tot 11 uur (in het administratief centrum)
[i] burgemeester.jan.peeters@herentals.be

schepen Ingrid Ryken

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

Rijksdienst voor de sociale verzekering van zelfstandigen
(pensioenen, ziekteverzekering, kinderbijslag, ... voor zelfstandigen)
tweede woensdag van 9 tot 12 uur

cultuur, bibliotheek, kunstonderwijs, archief, toerisme en jumelages

Commissie voor Juridische Bijstand

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

gratis juridisch advies door een advocaat

schepen Wies Verheyden

Vlaams Woningfonds van de Grote Gezinnen

sport, personeel, markten en kermissen

eerste en derde dinsdag van 14 tot 16 uur

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

Multiple Sclerose Liga

iedere maandag van 17.30 uur tot 19.30 uur

tweede donderdag van 14 tot 16 uur

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

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

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

schepen Anne-Mie Hendrickx
sociale zaken, gelijke kansen, gezondheidsbeleid

Warandestraat 42, Turnhout.
[i] www.faofat.be of tel. 02-506 84 72

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
openbaar werk en mobiliteit, gemeentelijk patrimonium,
monumentenzorg en landschappen
maandag van 18 tot 19.30 uur of na afspraak
[i] schepen.jos.schellens@herentals.be
22
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Spreekuren OCMW Herentals
- Voorzitter Fons Michiels is bereikbaar na afspraak op nummer
0475-56 10 32 of voorzitter@ocmwherentals.be
- sociale dienst OCMW: elke werkdag van 9 tot 11.45 uur en
maandagavond van 18 tot 19 uur
- dienst rechtshulp OCMW: maandagavond van 18 tot 20 uur en
dinsdag, donderdag en vrijdag van 9 tot 11.45 uur
- elke dinsdag van 9.30 tot 10.30 uur in het Dorpshuis van
Noorderwijk

Info

Nuttige telefoonnummers
Aids-telefoon Vlaanderen

Dringende hulp
Brandweer
Ziekenwagen
Politie
Antigifcentrum
Gasgeur

Anonieme Alcoholisten

100 of 112
100
101
070-245 245
0800-65 065

Autisme-telefoon
Begeleid Wonen, Herentals

Rode Kruis
Bloedinzamelingen

078-15 15 15
Els
René
Karel
Lydi

014-22 29 47
014-51 20 51
014-51 55 48
014-22 25 17
078-15 22 52

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, Hofkwartier 23 014-21 08 00

Op maandag 30 augustus kunt u van 17.30 tot 20.30 uur
bloed geven in zaal ’t Hof op de Grote Markt.

Child Focus
Contact Center Personen met een handicap
deN Babbelhoek

Wachtdienst
apothekers

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

00

Morkhoven en Noorderwijk

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.

TANDARTSEN

centraal oproepnummer: 090-33

De Dorpel, Sint-Waldetrudisstraat 37

014-21 40 73

vereniging waar armen het woord nemen

DocStop

De wachtdienst start om 9 uur en eindigt om 18 uur tijdens het
weekend en op feestdagen.

0487-99 06 23
014-21 40 73
00800-2123 2123

Drughulp - Hofkwartier 23

014-23 34 01

Eandis

078-35 35 00

Eigen Haard - Augustijnenlaan 28/6

014-85 98 00

Eurofoon, Europese Unie

078-15 19 92

IOK - Geel

014-58 09 91

JAC - Hofkwartier 23

014-23 34 01
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 - Hofkwartier 23

014-23 02 42

Tele-onthaal

99 69

0472-22 86 71
014-22 17 81
014-84 12 00

Jeugdfoon

HERENTALS

0800-987 99

Den Brand

dagbesteding voor mensen met een handicap

De Fakkel

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

centraal oproepnummer 014-54

praatgroep Nederlands voor anderstaligen

116000

106

Vertrouwensartsencentra

02-533 12 11

Vlaamse wegentelefoon

0800-122 66

Ziekenvervoer (niet dringend)
Zit Stil (ADHD)

105
03-830 30 25
september 2010 23

openingstijden stadsdiensten
Administratief centrum

Ma

di

wo

do

vr

09.00-12.00

09.00-12.00
13.30-16.00

09.00-12.00

09.00-12.00
13.30-16.00

09.00-12.00
13.30-16.00

09.00-12.00
13.30-16.00

09.00-12.00
13.30-16.00

09.00-12.00
13.30-16.00

09.00-12.00
13.30-16.00

10.00-12.00
14.00-20.00

11.00-20.00

14.00-20.00

10.00-12.00
14.00-20.00

17.00-19.30
cc ’t Schaliken

09.00-12.00
17.00-19.30

BIB Gildelaan

14.00-20.00

14.00-16.00

bib Noorderwijk

RECYCLAGEPARK
JEUGDDIENST
HUMMELTJESHOF

09.00-12.30
13.30-16.30
17.00-19.30

za

14.00-17.00

09.00-16.30

09.00-18.00

09.00-16.30

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

10.00-12.00

10.00-12.00

18.00-20.00

09.00-16.30

zo

08.30-14.30

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
4 en 18 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
administratief centrum, Augustijnenlaan 30

014-28 50 50
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

0800-6 35 35

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

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

Kerkhof Herentals - Lichtaartseweg 111
van ma tot vr tussen 12 en 12.30 uur

014-23 38 93
Bedeeld door

DE POST

