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De Lakenhal is opnieuw open
Een jaar geleden startte de stad met de eerste fase van de binnenrestauratie van de Lakenhal.
Deze restauratie is in september voltooid. De restauratie koste 714.966,05 euro, waarvan het
Vlaamse Gewest 308.947 euro en de provincie Antwerpen 102.982 euro subsidieert. De plannen werden uitgewerkt door het Herentalse architectenbureau ARAT.
De Lakenhal is voortaan toegankelijk voor rolstoelen en kinderwagens via de oorspronkelijke toegang langs de noordgevel. Een lift verbindt er de kelder, de gelijkvloerse verdieping
en de zolder en geeft toegang tot de trouwzaal en de tentoonstellingsruimte. Onder deze
traphal werd een nieuwe kelder gegraven, die
dient als berging, keuken en sanitair.
De grote buitentrap naar de verdieping, die
in de negentiende eeuw werd versmald, krijgt
zijn oorspronkelijke afmetingen terug. Om de
natuurstenen treden te beschermen, kreeg
de trap een stalen bekleding, die ook dient als
een looppad over de bakstenen vloer van de
verdieping. Dit looppad sluit aan op een trapje
naar de beiaardtoren, dat de onveilige houten
laddertrap vervangt.
De trouwzaal en de tentoonstellingsruimte
op de gelijkvloerse verdieping werden in de
eerste fase opgesmukt maar nog niet echt

verbouwd. Deze twee ruimtes worden onder
handen genomen in de tweede, latere fase van
de restauratie. Ook het Fraikinmuseum op de
zolder wordt in die tweede fase pas gerestaureerd en omgevormd tot een modern interactief museum. Het kan nog enkele jaren duren
voor die laatste fase van start kan gaan. Het
stadsbestuur vraagt immers bij de Vlaamse
overheid nog een restauratiepremie aan voor
deze werkzaamheden. Voor deze subsidie
komt het project op een wachtlijst.
De trots van Herentals
De Lakenhal werd in het begin van de vijftiende eeuw door lakenmakers en wolwevers
gebouwd. Al in documenten van voor 1430 staat het gebouw vermeld als ‘gulden huys’,
‘meethuys’ en ‘loterhuis’. In 1430 krijgt het gebouw de naam ‘stadhuis’. In 1512 vernietigde
een brand nagenoeg het hele gebouw. In 1534 werd het gebouw opnieuw opgebouwd. In
1616 kreeg de Lakenhal zijn achthoekige, spitse belfort. De naamsverandering naar ‘Lakenhal’ dateert van november 1998.

voorwoord ...

deze maand

Na het feesten tijd voor cultuur en ijsplezier!
In het voorbije jaar hebben we samen uitgebreid 800 jaar Herentals gevierd.
Het was een geslaagd feestjaar, met alleen maar tevreden organisatoren en
deelnemers. Jammer dat we nu ‘uitgefeest’ zijn. Maar dat betekent niet dat er
in Herentals in de komende maanden niets meer te beleven valt. Het nieuwe cultuur- en sportseizoen is ingezet.
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Dit komt de abonnementsverkoop van ’t Schaliken zeker ten goede. Nog voor het begin van het
cultuurseizoen verkocht het cultuurcentrum 1.026 abonnementen, waarvan 124 aan jongeren. Het
aantal uitverkochte voorstellingen bedraagt nu reeds negen. De investering in ons cultureel centrum
is succesvol en werpt zijn vruchten af, ook economisch.
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De stad heeft ook een primeur op sportief vlak. De zeilconstructie voor de overkapping van de
ijsbaan is een architecturaal hoogstandje geworden, en een primeur in ons land. Onze stad heeft
een deel van deze investering mee betaald, ten bate van de Herentalse schaatsers en sportclubs. Dit
weekend opent de vernieuwde ijsbaan voor het eerst zijn deuren. Elke Herentalsenaar is trouwens op
vrijdag 1 oktober om 20 uur uitgenodigd voor een gratis schaatsbeurt op de overdekte piste.
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Vorig weekend startte in cc ‘t Schaliken het nieuwe culturele seizoen. Het cultuurcentrum groeide de
laatste vier jaar uit tot een belangrijke speler in het Kempense cultuurlandschap. Het programma van
het cultuurcentrum biedt voor ieder wat wils. Er zijn voorstellingen voor jong en oud, voor de leek
en voor de kenner.
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Wetenswaard
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administratief centrum
Augustijnenlaan 30
2200 Herentals
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maandelijks informatieblad
van het stadsbestuur van Herentals
verschijnt niet in juli en augustus
Verantwoordelijke uitgever:
Jan Peeters, burgemeester
Spoorwegstraat 27
2200 Herentals
Aankondigingen voor de Stadskrant
van november 2010 moeten uiterlijk op
vrijdag 1 oktober 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

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.

Sociale woningen in Ekelenberg afgewerkt
De sociale huisvestingsmaatschappij Kleine Landeigendom Zuiderkempen voltooide in september het sociale woonproject in
Ekelenberg. Het project omvat 34 wooneenheden, waarvan er
acht worden verhuurd door Eigen Haard. De 26 andere sociale
koopwoningen werden verkocht aan jonge gezinnen die zich hiervoor al jaren geleden op de wachtlijst hadden ingeschreven. Dit
toont nogmaals aan dat de nood aan betaalbare huisvesting in Herentals groot is. Momenteel lopen er in Herentals nog bouwprojecten voor sociale woningen in de Vest, de Sint-Jobsstraat, de Nieuwstraat en de Koppelandstraat.

Bibliotheek voert grootschalig marktonderzoek
De bibliotheek van Herentals neemt deel aan het project Integraal Collectiebeheer (ICB) van het
Provinciaal Bibliotheekcentrum Vrieselhof. Het ICB moet het collectiebeleid van de bibliotheken in
de provincie Antwerpen verbeteren. Het ICB peilt onder meer naar de interesses van klanten en
potentiële klanten. Hiervoor is een lokaal marktonderzoek nodig. Voor dit onderzoek selecteert
de bib op volledig toevallige wijze mensen uit het bevolkingsregister en het ledenbestand van de
bibliotheek. Deze mensen ontvangen een uitnodiging om deel te nemen aan het onderzoek. Deelnemen is gratis, en er hangen enkele leuke prijzen aan vast.
Meer informatie: bibliotheek, Gildelaan 13, tel. 014-85 97 50

Strooiweide begraafplaats Herentals uitgebreid
Het stadsbestuur breidt de strooizone op de begraafplaats van Herentals uit. Dit gebeurt door
een grote bloembak tussen de huidige strooiweide en het middenpad te verwijderen. Met deze
ingreep verdubbelt de oppervlakte van de strooiweide. Ook zal deze zone een stuk netter tonen
en is er in de periode van Allerheiligen meer ruimte om bloemstukken neer te leggen. De uitvoeringsdiensten verwijderen de bloembak.
Meer informatie: technische dienst, administratief centrum, Augustijnenlaan 30, tel. 014-28 50 50

Consultatieronde bosbeheerplan OCMW
Het stadbestuur, het OCMW, de kerkfabriek Sint-Waldetrudis en de kerkfabriek Onze-LieveVrouw beschikken in totaal over 221 hectare bos. De vier openbare besturen werken met een
studiebureau aan een gezamenlijk uitgebreid bosbeheerplan. Voor de opmaak van dit plan moeten
de openbare besturen een consultatieronde organiseren. Elke burger mag het beheerplan raadplegen en er bezwaren tegen formuleren. De consultatieronde loopt van 1 oktober tot en met
31 oktober 2010. U kunt de plannen tijdens de openingsuren inkijken bij het OCMW, Nederrij
133/A of raadplegen op www.ocmwherentals.be.
Bezwaren of opmerkingen kunt u sturen naar Agentschap voor Natuur en Bos,
Parklaan 49 bus 1, 2300 Turnhout.

De stad investeert in veiligheid
Op de Olympiadelaan, aan het pad naar het verkeerspark, steken veel fietsers en voetgangers de weg over.
Om het oversteken veiliger te maken, liet het stadsbestuur hier
een oversteekplaats voor voetgangers en fietsers aanleggen en
twee nieuwe verlichtingspalen plaatsen.
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Wetenswaard
Stad investeert in opwaarderen zolderleslokalen in Morkhoven
Het stadsbestuur investeert 4.500 euro in het opwaarderen van de twee zolderlokalen van
basisschool De Wegwijzer in de Rode Leeuwstraat in Morkhoven. De uitvoeringsdienst van de
stad legde nieuwe linoleum en gaf de lokalen een schilderbeurt. Hierdoor kan De Wegwijzer het
stijgend aantal leerlingen van de school toch opvangen. De lokalen werden tot hiertoe gehuurd
door de kunstacademie van de stad. Om de tachtig leerlingen van de kunstacademie onderdak
te geven, tovert de stad de refter van de school om tot een aangenaam atelier waar de creativiteit van de kinderen ten volle tot uiting kan komen.

Uitbater gezocht voor horecazaak in
’t Schaliken
Het stadsbestuur zoekt een uitbater voor de horecazaak
in cc ’t Schaliken. Geïnteresseerden kunnen de voorwaarden verkrijgen bij de technische dienst van de stad. Het
opsturen van deze documenten kost 10 euro. De uiterste
inschrijvingsdatum is 1 november 2010 om 11 uur. Het referentienummer van het dossier is 2009-44. Inschrijvingen
richt u aan het college van burgemeester en schepen, Augustijnenlaan 30, 2200 Herentals.
Meer informatie: technische dienst, administratief centrum,
Augustijnenlaan 30, tel. 014-28 50 50

Breng frituurvet naar het recyclagepark en win een leuke prijs!
Op woensdag 13 oktober voert IOK Afvalbeheer actie op het recyclagepark. Als u die dag uw
frituurvet naar het recyclagepark brengt, dan mag u aan het Rad van Fortuin draaien. U maakt kans
om al uw vrienden te trakteren op een lekkere portie frieten. Maar er is nog een andere reden
om uw frituurvet binnen te brengen. Gebruikte frituurvetten kunnen gerecycleerd en verwerkt
worden voor bijvoorbeeld milieuvriendelijke biodiesel.
Meer informatie: milieudienst, administratief centrum, Augustijnenlaan 30, tel. 014-28 50 50

Inleefproject tegen armoede
2010 is het Europees jaar tegen armoede en sociale uitsluiting. Het Armoedeoverleg van Herentals
zette daarom een inleefproject op touw. Het project bestaat uit een inleefhuis, dat de bezoeker
doet ondervinden hoe een leven in armoede aanvoelt. Geïnteresseerde burgers kunnen het huis
bezoeken op woensdag 13 oktober tussen 13 en 16 uur en op vrijdag 22 oktober tussen 9.30 en
12 uur. De rondleiding duurt ongeveer één uur. U vindt het inleefhuis in de voormalige kraamkliniek
Sancta Maria aan de Augustijnenlaan.

Bibliotheekweek vol onverwachte ontmoetingen
De Bibliotheekweek vindt dit jaar plaats van 16 tot 24 oktober. De Bibliotheekweek is de grote
jaarlijkse promotiecampagne van alle Vlaamse openbare bibliotheken en is aan haar 26ste editie
toe. In de bib van Herentals kunt u tijdens de verwendag op zaterdag 16 oktober tussen 14 en
17 uur genieten van onverwachte ontmoetingen. De bezoekers van de bib in Noorderwijk krijgen
op zondag 17 oktober een verwenbeurt.

Fakkeltocht tegen
armoede en uitsluiting
Op zondag 17 oktober organiseert De
Fakkel de jaarlijkse fakkeltocht tegen armoede en uitsluiting. De tocht start om
18 uur met een officieel moment in de
foyer van cultuurcentrum ’t Schaliken.
U kunt uw sympathie voor dit initiatief
aantonen door mee te wandelen of een
geknoopt laken uit uw raam te hangen.
Naar aanleiding van de werelddag van
verzet tegen armoede en uitsluiting
(17 oktober), daagt De Fakkel de lagere
scholen van Herentals uit om voor Spaak
een Fata Morgana-ster te verdienen
door minimaal duizend ballonnen op te
laten met een boodschap over armoede
erop. Om aan te geven dat één kind op
vijf in armoede leeft, moet één op vijf
ballonnen een groene zijn. Op vrijdag
8 oktober om 14 uur gaan de leerlingen
de uitdaging aan op de Grote Markt in
Herentals. Op de slotshow op zaterdag
16 oktober komt u te weten of ze in hun
opdracht geslaagd zijn. De slotshow start
om 15 uur in het Paterspand in Turnhout.
Meer informatie: De Fakkel vzw, SintWaldetrudisstraat 39, tel. 014-21 40 73,
vzwdefakkel@gmail.com

Dag van de Kringwinkel
Op zaterdag 23 oktober zet de Kringwinkel zijn deuren wagenwijd open. U
kunt opnieuw op schattenjacht gaan en
ondervinden dat afgedankte gebruiksgoederen niet per se op de afvalberg
thuishoren. Dit jaar staan een aantal
opmerkelijke producten in de kijker.
Het gaat van servies van Boch tot muziek van Bach, van oosterse prullaria
tot Belgische stripfiguurtjes en zoveel
meer. De Kringwinkel ontvangt u met
een hapje en een drankje. Als u dat wilt,
mag u een kijkje achter de schermen
nemen. Iedereen is welkom tussen 9.30
en 17 uur.
Meer informatie: tel. 015-23 73 93,
www.dekringwinkelzuiderkempen.be
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PROGRAMMA ’T SCHALIKEN
Kamermuziekensemble De Munt
Gran partita (W.A. Mozart)
Vrijdag 8 oktober om 20 uur in de
Sint-Catharinakerk, Begijnhof
In het laat-achttiende-eeuwse Wenen kende
het blazersensemble een groot succes. Geen
enkele componist beheerste het schrijven
voor blazers zo goed als Wolfgang Amadeus
Mozart. De blazersserenade Gran partita KV
361 is een van zijn fijnste werken. Het valt op
hoe virtuoos Mozart kon omspringen met
een blazersensemble. Dat komt omdat hij
de mogelijkheden en grenzen van elk instrument aftastte. Het werk is gecomponeerd
voor twee hobo’s, twee klarinetten, twee
bassethoorns, twee fagotten, twee hoorns
en een contrabas.

Chris Lomme en
Geert Waegeman

Mijn leven langs de poëzie om
Zaterdag 30 oktober om 20 uur
in de schouwburg

Dinsdag 12 oktober om 20 uur in de schouwburg

Onder de titel Mijn leven langs de poëzie om brengt Chris Lomme een programma dat het resultaat is van een jarenlange rijping. Zij duikt in de werken
van Gezelle, Baudelaire, De Coninck
en zoveel anderen. U komt er achter
welke verzen haar raken of een aparte
betekenis hebben. Speciaal voor deze
reeks laat Chris zich begeleiden door
componist, muzikant en arrangeur
Geert Waegeman.

The New Radio Kings spelen nummers van Frank Sinatra, Doe Maar, Röyksopp, Madonna, Ramses Shaffy en The Foo Fighters. Ze bewerkten deze nummers tot authentieke 'little big band'klassiekers. De band bestaat uit uitzonderlijke muzikanten die hun sporen hebben verdiend bij
grootheden als Arno, Admiral Freebee, Lady Linn, Gabriel Rios...

De toegangsprijs is 12 euro, met een
abonnement betaalt u 9 euro. Hebt
u recht op een korting, dan betaalt u
10,50 euro.

De toegangsprijs is 15 euro, met een abonnement betaalt u 12 euro. Hebt u recht op een
korting, dan betaalt u 13,50 euro.

EXTRA VOORSTELLING:
Try-out Pieter Embrechts & The New Radio Kings

De toegangsprijs is 13 euro, met een abonnement betaalt u 10 euro. Hebt u recht op een
korting, dan betaalt u 11,50 euro.

Dez Mona
Vrijdag 29 oktober om 20 uur
in de schouwburg
Dez Mona startte als een duo. Bassist Nicolas Rombouts en zanger Gregory Frateur
vonden elkaar in jazz, gospel en spirituals.
Na hun eerste concert in 2003 begonnen
ze hun eigen nummers te schrijven. Vorig
jaar verscheen hun derde cd Hilfe kommt.
Het album sluit perfect aan bij de sfeer van
artiesten als Anthony & The Johnsons, Nina
Simone, Jacques Brel en Gavin Friday.
De toegangsprijs is 12 euro, met een abonnement betaalt u 9 euro. Hebt u recht op een korting, dan betaalt u 10,50 euro.
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Vernieuwd Gents
Volkstoneel
De vis
Woensdag 6 oktober om 20 uur
in de schouwburg
UITVERKOCHT

De Schedelgeboorten
Gelukkig
Donderdag 21 oktober om 20 uur
in de schouwburg
UITVERKOCHT

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

cultuur
Theaterspektakel speelt Cloaca
1, 2, 6, 7, 8 en 9 oktober, telkens om 20 uur
Kamertheaterzaal ’t Hof, Grote Markt 41
Vier mannen van midden veertig zijn door omstandigheden tijdelijk bij elkaar. Dit doet hen denken aan hun studietijd, toen ze een hecht clubje vormden. Hun dromen zijn lang niet allemaal
uitgekomen. In de maatschappij zijn ze alle vier geslaagd, maar in hun privélevens niet. Hoewel
ze de schijn van solidariteit ophouden, laten ze elkaar meedogenloos vallen in het nastreven van
de eigen ambities.
Toegang: 8 euro. 7 euro voor +55, -26, groepen van meer dan 10 personen (vooraf te reserveren) en leden OpenDoek. Reserveren via cc ’t Schaliken, Grote Markt 35, tel. 014-28 51 30 of
op www.theaterspektakel.be.

Ein Deutsches Requiem
Op 31 oktober voert Geert Hendrix in de Sint-Waldetrudiskerk Ein Deutsches Requiem van
Johannes Brahms uit met het orkest La Passione, met de koren Helicon en Lejra en met de solisten Danny Van Hoof en Pieter Hendriks. Het concert begint om 20 uur.
Op 30 september, 7 oktober en 14 oktober zijn er, telkens van 20 tot 22 uur, inleidingsavonden
in de Sint-Waldetrudiskerk. Samen met vicaris Bart Paepen, bijbeltheoloog, gidst dirigent Geert
Hendrix ons door Brahms’ meesterwerk. De deelnameprijs per avond is 5 euro.
Het concert kost 17 euro in voorverkoop en 20 euro aan de kassa. Vijfenzestigplussers en jongeren onder 21 jaar betalen 15 (VVK) of 18 euro. Het concert met de drie inleidingsavonden
kost 25 euro.
Meer informatie: www.heiligehuisjes.be

Jubileumconcert Sint-Franciscuskoor
Het Sint-Franciscuskoor viert zijn 105-jarige bestaan met een jubileumconcert op zondag
17 oktober om 15 uur in de Sint-Antoniuskerk. Het programma duurt ongeveer een uur. In het
eerste deel brengt het koor profane liederen van Rodgers, Crocker, Brosens, Lasso en Miller.
Vervolgens speelt een strijkersensemble een muzikaal intermezzo. In het tweede deel volgen
met Mozart, Haydn en Orff de groten uit de klassiekemuziekwereld, ondersteund door het koor,
een orkest, de solisten en het orgel. Na afloop kunt u napraten in de Sint-Antoniuszaal.
Kaarten kosten 8 euro in voorverkoop en 10 euro aan de kassa. Voorverkoop bij alle leden
van het koor of via tel. 014-21 84 33 en 014-51 22 39.

Cultuurcafé met Tam &
Friends
In oktober zijn Tam & Friends te gast
in het cultuurcafé. Tam verdiende zijn
sporen op jonge leeftijd als gitarist bij
heel wat bands in Groot-Brittannië.
Voor het project Tam & Friends werkt
hij samen met een aantal ervaren muzikanten uit het Neteland.
Het Cultuurcafé vindt plaats op zaterdag 23 oktober om 20 uur in het Fundatiehuis in het Begijnhof. De deuren
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 in ’t Schaliken.

Vocaal Ensemble Markant
viert tienjarig bestaan
Vocaal Ensemble Markant viert dit jaar
zijn tiende verjaardag. Onder de titel
Buenos Aires grijpt Markant terug naar
een succesvol thema uit de beginjaren
van het koor: koormuziek uit Spanje en
Latijns-Amerika. Markant brengt liederen van Manuel de Falla, Mateo Flecha
en Astor Piazzolla op teksten van Federico García Lorca, Pablo Neruda en
Rosalía de Castro. Want Buenos Aires,
dat is niet enkel de bruisende hoofdstad van Argentinië. Het betekent ook
‘mooie liedjes’ en ‘gunstige winden’.
U kunt het concert meemaken op
zaterdag 9 oktober om 20 uur in cc
’t Schaliken. Kaarten zijn te koop bij het
cultuurcentrum en bij de koorleden.
Ze kosten 10 euro in voorverkoop en
8 euro voor wie jonger is dan 26 jaar.
Aan de kassa kosten de kaarten 12 en
10 euro.

Schitterend geslepen:
Het diamantverleden van de Antwerpse Kempen
Van zaterdag 2 oktober tot en met zondag 24 oktober
Open op woensdag, donderdag, vrijdag, zaterdag en zondag van 14 tot 17 uur
Kasteel Le Paige
Deze tentoonstelling vormt de apotheose van een regionaal erfgoedproject over het diamantverleden van de Antwerpse Kempen. In 2010
reist de tentoonstelling langs verschillende gemeenten uit de streek, en in oktober houdt ze halt in Herentals. U krijgt de kans om kennis
te maken met, of herinneringen op te halen aan, de geschiedenis van ‘het steentje’. De toegang is gratis. Het cultuurcentrum organiseert
een nocturne bij deze tentoonstelling op donderdag 14 oktober om 20 uur in kasteel Le Paige. Jeroen Janssens van Kempens Karakter geeft
het publiek meer achtergrondinformatie over het diamantverleden van de Antwerpse Kempen. Deze activiteit is gratis, inschrijven is wel
verplicht bij cc 't Schaliken. De tentoonstelling loopt in samenwerking met vzw Ter Vesten en Erfgoedcel Kempens Karakter.
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SPORT

Start to Swim

Openingstijden Netepark
maandag
Recreatiebad

dinsdag

woensdag

donderdag

vrijdag

zaterdag

zondag

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
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

m aandag
m aandag

15.20 - 16.05
16.15 - 17.00

Aquafit voor senioren

vrijdag

09.00 - 10.00

Aquasculp

dinsdag

20.00 - 21.00

Aquafitness (high-impact)

dinsdag
woe nsdag

Aquajogging

woe nsdag

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
donde rdag

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

Zwemmen voor kinderen met een handicap

woe nsdag

18.30 - 20.00

donde rdag

20.00 - 21.00

Zwangerschapszwemmen

p re nataal

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

Start to Run
Op woensdag 6 oktober start Jogclub Herentals met een nieuwe reeks Start to Run voor beginners.
De lessen vinden plaats op woensdagavond om 19.30 uur op de piste van het BLOSO-centrum.
Lesgeefster is Mieke Boeckx, een ervaren loopster en de grondlegster van Start to Run. Na tien weken trainen is vijf kilometer joggen geen probleem meer. Deelnemen kost 30 euro voor tien weken,
leerboek inbegrepen. Inschrijven kan voor het begin van de eerste les op woensdag 6 oktober om
19 uur of via www.miekeboeckx.be.
Meer informatie: Mieke Boeckx, tel 014-55 57 59, mieke.boeckx@telenet.be,
www.miekeboeckx.be

50-plussers
Op dinsdag 19 oktober kunnen 50-plussers in De Vossenberg kennismaken met de volkssportkoffer. Deelnemen kost 2,50 euro. Inschrijven gebeurt ter plaatse op de dag zelf.
Meer informatie: sportdienst, tel.014-28 52 50, sportdienst@herentals.be
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Zwemmen is goed voor uw conditie en
uw figuur. Bovendien beschikt onze stad
over een prachtige accommodatie met
veel mogelijkheden voor de zwemmer.
Tijdens de actie Start to Swim volgt u
tien weken lang een trainingsschema
waarbij u bij een lesgever terecht kunt
voor technische tips en advies. De lessenreeks start op dinsdag 12 oktober
van 21 tot 22 uur. Er zijn ook begeleide
sessies op zaterdagvoormiddag van
9 tot 10 uur.
Deelnemen aan Start to Swim kost
65 euro (met twintigbeurtenkaart) of
25 euro (zonder twintigbeurtenkaart).
Daarvoor krijgt u twintig begeleide
trainingssessies, een spaarkaart, een
sportverzekering, zwem- en lesmateriaal tijdens begeleide trainingen, een
trainingsschema, een trainingspakket
en bij een geslaagde afloop, een trimdiploma. Inschrijven kan vanaf dinsdag
21 september aan de kassa van het
Netepark.

Baby-, peuter- en
kleutergym
Omdat ouders na de geboorte van een
kind dikwijls geen tijd meer vinden om
te sporten, kunt u vanaf oktober samen
met uw kind aan gymnastiek doen. Een
positieve relatieopbouw tussen ouder
en kind staat centraal, maar ook de
psychomotorische ontwikkeling van het
kind en de conditieverbetering van de
ouders zijn belangrijk. De lessenreeks
begint op zaterdag 9 oktober en bestaat uit tien lessen. Ze vinden plaats
op zaterdag van 15 tot 15.30 uur (voor
kinderen tussen 10 en 18 maanden),
van 15.30 tot 16.15 uur (voor kinderen
tussen 18 en 36 maanden) en van 16.15
tot 17 uur (voor kinderen vanaf 3 jaar).
Leden van de Gezinsbond krijgen een
korting van 10 procent op vertoon van
hun lidkaart. Inschrijven kan vanaf 1 oktober bij de sportdienst.
Meer informatie: sportdienst,
De Vossenberg, Markgravenstraat 93,
tel. 014-28 52 50,
sportdienst@herentals.be

jeugd
Grabbelen tijdens de herfstvakantie
Van woensdag 3 tot vrijdag 5 november kan de jonge jeugd opnieuw deelnemen aan allerlei
leuke Grabbelpasactiviteiten. Ditmaal staat alles in het teken van griezelen. Het aanbod varieert
van knutselactiviteiten tot uitstappen en dansworkshops. Kinderen die al een Grabbelpas hebben, krijgen alle info over de activiteiten per mail of per post. De inschrijvingen beginnen op
zaterdag 16 oktober van 10 tot 12 uur bij de jeugddienst. Telefonisch of per e-mail inschrijven kan
vanaf maandag 18 oktober. Houd er rekening mee dat de plaatsen beperkt zijn. De Grabbelpas
is te koop bij de jeugddienst in het Stadspark. De pas kost vier euro en is geldig tot en met de
kerstvakantie.
Meer informatie: jeugddienst, Stadspark z/n, tel. 014-21 21 86,
jeugddienst@herentals.be www.jeugddienstherentals.be

SWAP
Avontuurlijke jongeren tussen twaalf en zestien jaar die op zoek zijn naar spanning tijdens de
schoolvakanties, kunnen bij de SWAP terecht. Op vrijdag 5 november is er weer een spectaculaire SWAP-activiteit. Onder leiding van een echte rapper schrijven de deelnemers een eigen
rapnummer. Inschrijven kan vanaf maandagavond 18 oktober om 17 uur op de jeugddienst. Een
SWAP-pas kost vier euro en is verkrijgbaar bij de jeugddienst. Bij de SWAP-pas krijgt u een
kortingboekje voor uitstappen naar pretparken en musea.
Meer informatie: jeugddienst, Stadspark z/n, tel. 014-21 21 86,
jeugddienst@herentals.be www.jeugddienstherentals.be

Jeugdhuis 10R20 informeert
Jeugdhuis 10R20 verzorgt dit werkingsjaar een gevarieerd programma van informatie en recreatie, met onder meer twee filmavonden over diversiteit, een politiek debat en een Nacht van
het Studentenleven. Het jeugdhuis organiseert ook een aantal leuke workshops, gegeven door
professionele docenten en verspreid over de schoolvakanties. In oktober is er al de tap-, dj- en
lichtcursus. Verder organiseert het jeugdhuis dit werkingsjaar een After Exam-party ten voordele van Music For Life, een Lan-party, een logowedstrijd en een Ecofuif.
Meer informatie: info@10r20.be

Week van de Fair Trade
Nog tot 9 oktober vindt ook in Herentals de Week van de Fair Trade plaats. Een aantal
Herentalse cafés serveren deze week Paus of Bolivar, twee interessante fairtradebiertjes, waarbij
u ook fairtradenootjes geserveerd krijgt. Op 5 oktober krijgen alle pendelaars in het station van
Herentals een boterham met fairtradechocoladepasta aangeboden.
Meer informatie: www.kindslavernijlustikniet.be

Bijtanken@home
De Gezinsbond ondersteunt ouders bij de opvoeding van hun kinderen en organiseert daarom
gespreksmomenten bij mensen thuis. Dit gebeurt onder het motto bijtanken@home. Als u zin hebt
om gastgezin te zijn voor een boeiend gesprek over opvoeden, dan kunt u contact opnemen met de
Gezinsbond. De Gezinsbond zorgt voor een deskundig begeleider en voor een hapje en een drankje.

Sportkampen tijdens de
herfstvakantie
Tijdens de herfstvakantie kunnen kinderen en jongeren opnieuw deelnemen aan sportkampen. De kampen
vinden plaats op 3, 4 en 5 november,
beginnen om 9 uur en eindigen om
16 uur. Voor kinderen geboren in 2003
en 2004 staat er netbal, reis rond de
wereld, schaatsen en bowling op het
programma. Voor kinderen geboren
in 2001 en 2002 is dat volleybal, hockey, bowling en schaatsen. Kinderen
geboren in 1999 en 2000 mogen deelnemen aan new games, hockey, schaatsen, trampoline en basketbal. Jongeren
vanaf 12 jaar zetten zich schrap voor
tjoekbal, schaatsen, lacrosse, bowling,
basketbal en klimmen. Deelnemen kost
40 euro per persoon per kamp.

Schaatsprikkels
Op zondag 24 oktober organiseert BLOSO opnieuw de Schaatsprikkels. Voor
2 euro kunt u ontbijtschaatsen met gratis
koffiekoek, warme chocolademelk, thee
of koffie. In de namiddag kunt u schaatsen
met een gratis hotdog, frisdrank, koffie of
thee. Voor de kleinsten is er een grimestand.
Meer informatie: BLOSO,
tel. 014-85 95 10

Aan Tafel!
Een smakelijk doe-project over onze
eetgewoonten
Al enkele jaren organiseert het stadsbestuur samen met het Lokaal Gezondheidsoverleg (LOGO) Kempen
het project Aan Tafel!. Ook dit jaar
komen 230 leerlingen uit het vijfde
leerjaar tussen 11 en 22 oktober naar
zaal ’t Hof om op een leuke manier
te leren hoe ze gezond en evenwichtig kunnen eten. Ze spelen eerst een
educatief spel aan de tafels en maken
daarna samen met de begeleiders enkele gezonde gerechtjes klaar. Elk kind
ontvangt een leuk aandenken.

Meer informatie: Jef Haest, gsm 0472-46 14 49, jefhaest@hotmail.com, www.gezinsbond.be
(doorklikken naar bijtanken@home)
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BURGERZAKEN
Geboorten

Huwelijken

04/08
08/08
08/08
09/08
10/08
11/08
12/08
14/08
15/08
16/08
17/08
19/08
19/08
19/08
20/08
20/08
22/08
22/08
23/08
24/08
25/08
25/08
25/08
26/08
27/08
30/08
30/08
31/08
31/08
01/09
01/09
01/09
07/09
14/09
14/09

Sven van Buren (Herentals) en Sara Ferket (Herentals)
Marc Vlaasenbroeck (Herentals) en Penny Broos (Herentals)
Senne Goossens (Herentals) en Vanessa Van Ouytsel (Herentals)
Adrianus Verbeek (Herentals) en Tinny Schellens (Herentals)
Paul De Groof (Herentals) en Danielle Vloemans (Herentals)
Koenraad Swinnen (Herentals) en Liesbeth Hoeylaerts (Herentals)
Constantijn Adriaensens (Herentals) en Miek Brouns (Herentals)
Koen Theys (Herentals) en Sara Pabian (Geel)
Tom Van Dyck (Herentals) en Wendy Huygen (Herentals)
Jan Van de Ven (Herentals) en Kim Van den Bossche (Herentals)
Kurt Maes (Herentals) en Ioana Mihalcea (Roemenië)
Lander Spruyt (Herentals) en Evi Torfs (Herentals)
Bart Laeremans (Herentals) en Vanessa van Hogerhuis (Herentals)
Tom Claes (Herentals) en Katrien Van Den Bosch (As)
Jeff Goossens (Herentals) en Charlotte Beenens (Herentals)
Kevin Wynants (Herentals) en Ulrike Van den Plas (Herentals)
Tom Van den Broeck (Herentals) en Ilse Kelber (Herentals)
Benjamin Smans (Herentals) en Inge Lerno (Herentals)
Nadine Leirs (Herentals) en Petra Horemans (Herentals)
Dimitri Bertens (Herentals) en Elly Van Looy (Herentals)

Jinthe, dochter van Tessa Van Herck en Jelle Fierens
Kyan, zoon van Bianca Knudde en Housen Mrabet
Lowie, zoon van Katrien De Smet en Michiel Vanhove
Aiko, dochter van Evi Haest en Christiaan Heyselbergs
Jens, zoon van Peggy Maeyninckx en Dimitri Janssens
Julie, dochter van Kelly De Schutter en Kristof Benijts
Amber, dochter van Ellen Clarijs en Jochen Cerstiaens
Jana, dochter van Sofie Van Tendeloo en Wouter Van Wesemael
Jules, zoon van Sandra Roodhooft en Ivan Steurs
Lotte, dochter van Chantal Nuyts en Dennis Van Akeren
Thias, zoon van Nele Boeckx en Steven Van den Heuvel
Quinten, zoon van Daniëlle Verschooren en Bart Stavleu
Robbe, zoon van Liesbeth Lievens en Rutger Moons
Rik, zoon van Yoo-Kyung Bruyndonckx en Jef Engelen
Dis, zoon van Griet Van Hove en Bart Michiels
Axel, zoon van Els Sips en Ben Van Gorp
Len, zoon van Joke Van Ginckel en Niels Verellen
Daisy, dochter van Sandra Collier en Patrick Van De Steene
Tamara, dochter van Ana Ivanovic en Nenad Duovski
Leon, zoon van Tiny Nys en Maarten Puls
William, zoon van Sofie Asselman en Reindert Tresignie
Nina, dochter van Anke Van de Wouwer en Jan Degroof
Tuur, zoon van Ashley Van de Velde en Rudy Vermeiren
Babette, dochter van Elke Vanlommel en Stijn Heeren
Lisa, dochter van Els Vanderveken en Mario van Hattem
Andreas, zoon van Stephanie Horemans en Carl Bastiaens
Thaïs, dochter van Lien Dauwen
Zoë, dochter van Eva Kerkhofs en Barry Franken
Lars, zoon van Myrthe Etten en Toon Goris
Fabian, zoon van Vicky Smets en David Vets
Jasper, zoon van Ann Heughebaert en Jan Van Doninck
Xavi, zoon van Liesbeth T’Seyen en Stefan Bockx
Manolito, zoon van Regina Schmitz
Lisa, dochter van Stephanie Biesbrouck en Kristof Gijsemans
Victor, zoon van Violette Vervloet en Gie Schaeken

Overlijdens
14/08
17/08
19/08
21/08
21/08
23/08
24/08
27/08
28/08
29/08
29/08
01/09
04/09
10/09
12/09

Corneel Van Opstal (73), echtgenoot van Maria Bervoets
Paul Torfs (70), echtgenoot van Maria Brems
Petrus Verwimp (88), weduwnaar van Maria Pluys
Emiel Lemmens (75)
Gabriella Geysels (102), weduwe van Josephus Van de Poel
Marcus Jans (60)
Francisca Carlier (81), weduwnaar van Anna Cavens
Eulalia Verhaegen (92), weduwe van Henricus Van den Broeck
François De Groof (72), echtgenoot van Mariette Senten
Frans Becquet (79), weduwnaar van Christiane Lens
Maria Climan (77)
Jozef Smets (78), echtgenoot van Maria Lieckens
Vitale Poelmans (84), weduwnaar van Herta Schreiber
Louisa Van Orshaegen (82), weduwe van Jan Michiels
Alice Willemsens (87), echtgenote van Karel Frenken

Huwelijksaankondigingen
Joris De Voght (Herentals) en Nathalie De Ceulaer (Herentals)
Joris Van Leemputte (Herentals) en Vickie Adriaensens (Herentals)
Luk Vandeputte (Herentals) en Elke Duprez (Herentals)
Patricia Gabriels (Herentals) en Bianca Best (Herentals)
David Sels (Balen) en Inne Remeysen (Herentals)
Arnout De Cuyper (Herentals) en Tine Van Gorp (Herentals)
Roel Aerts (Herentals) en Vicky Thijs (Herentals)
Pieter Vandezande (Herentals) en Angelica Ion (Herentals)
Kirsten Geukens (Herentals) en Jessica Vranken (Herentals)
Rudi De Keyser (Herentals) en Eva Lefevere (Herentals)
Robbert Van Eynde (Herentals) en Daphni Clé (Herentals)
Luc Croonenborghs (Herentals) en Anja Matheussen (Herentals)

Op zoek naar een job?
Op zaterdag 23 oktober organiseert de VDAB een jobbeurs voor
iedereen die op zoek is naar een job in de regio. Tientallen werkgevers uit de streek bieden honderden vacatures aan. Bovendien kunt
u bij de VDAB-consulenten terecht voor advies en ondersteuning.
Breng dus zeker uw cv mee. De jobbeurs vindt van 10 tot 17 uur
plaats in het VDAB-competentiecentrum Wolfstee (Rietbroek 4).
Meer informatie: Werkwinkel, Molenvest 21, tel. 0800-30 700,
www.vdab.be/werkweek

Foto- en Digisalon
Op zaterdag 2 oktober van 13 tot 22 uur en op zondag 3 oktober
van 10 tot 19 uur organiseert Anthony Fotoclub zijn 44ste Fotoen Digisalon. Het salon vindt plaats in de Sint-Antoniuszaal in de
Kapucijnenstraat. De clubleden presenteren hun beste zwart-witen kleurenfoto's van het voorbije werkjaar. Er is ook een doorlopende projectie van digitale fotoreeksen. In de tentoonstellingsruimte kunt u twee digitale reeksen in het kader van 800 jaar Herentals bewonderen: Herentals vroeger en nu en Natuur in Herentals
vroeger en nu. Op zaterdag starten de projecties om het uur vanaf
14 uur, op zondag vanaf 11 uur.
Meer informatie: www.anthonyfotoclub.be

Hoe gebruik ik mijn gsm?
Op vrijdag 15 oktober is er een infonamiddag over het gebruik van
de gsm. U leert hoe u een telefoonnummer opslaat en hoe u een
sms verstuurt. Vergeet uw toestel en handleiding niet. De les start
om 14 uur. Deelname is gratis.
Meer informatie: Het Convent, lokaal dienstencentrum, Begijnhof 17, tel. 014-28 20 00, bertvangenechten@ocmwherentals.be
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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.
DO 30/09 INFO
UIT

Een eigen willetje / Oud Gasthuis, Nederrij 133

ZA 23/10 KLASSIEK Kamerfilharmonie Vlaanderen en Liebrecht Vanbeckevoort o.l.v. Herman

OKRA beweegt – dansnamiddag / RVT Vogelzang, Vogelzang 1

MUZIEK

VR 01/10 THEATER Theaterspektakel: Cloaca / Zaal ’t Hof, Grote Markt 41 / 20 uur
UIT

ZA 02/10 UIT
SPORT

Gratis schaatsen tijdens officiële opening overdekte ijsbaan / Bloso-centrum / 20 uur
Gym voor jongeren met een handicap / Sporthal De Vossenberg, Markgravenstraat 93

THEATER Theaterspektakel: Cloaca / Zaal ’t Hof, Grote Markt 41 / 20 uur
UIT

Foto- en Digisalon Anthony Fotoclub / Sint-Antoniuszaal / Van 13 tot 22 uur

Van 2/10 TENTOON Schitterend geslepen: het diamantverleden van de Antwerpse Kempen
Hedendaagse juweelontwerpen / Kasteel Le Paige / Op woensdag, donderdag,
tot 24/10
vrijdag, zaterdag en zondag van 14 tot 17 uur

ZO 03/10 INFO
UIT
UIT

Van 3/10 KERMIS
tot 7/10
DI 05/10 RAAD
WO 06/10 SPORT
TONEEL

INFO

Receptie Week van het Trefpunt / Parochiecentrum, Kerkstraat 40 / 18.30 uur

Praktische snoeilessen / Een organisatie van de Herentalse Volkstuinen
Herfst- en Winterwandeling / Vertrek aan No Limits, Fraikinstraat 2 / Van 14.30
tot 17 uur
Foto- en Digisalon Anthony Fotoclub / Sint-Antoniuszaal / Van 10 tot 19 uur

ZO 24/10 UIT
MA 25/10 SENIOR
INFO

Gemeenteraad / Raadzaal administratief centrum, Augustijnenlaan 30 / 20 uur
Vernieuwd Gents Volkstoneel – De vis / cc ’t Schaliken / 20 uur / uitverkocht

JAZZ

ZA 16/10 BIB
FIETS

Universiteit Vrije Tijd Davidsfonds: Van Tyndale tot Shakespeare. Hoogtepunten uit
de Tudortijd / Oud Gasthuis, Nederrij 133 / Van 14 tot 16 uur /
Info: www.universiteitvrijetijd.be
Verwendag in de bibliotheek / Gildelaan 13 / Van 14 tot 17 uur
Fietsgraveren / Verkeerseducatief centrum, Vorselaarsebaan 1 / Van 13 tot 16 uur

UIT

Optredens in jeugdhuis 10R20
THEATER Kreutzfeld Verein: Brief Interviews with Hideous Men / Schouwburg cc ’t Schaliken /
20 uur / Info: kreutzfeldverein.be
Verwendag in de bibliotheek / Ring 26 in Noorderwijk / Van 10 tot 12 uur
ZO 17/10 BIB
Herfst- en Winterwandeling / Vertrek aan De Posterijen, Grote Markt 13 / Van
UIT
14.30 tot 17 uur
SOCIO
Fakkeltocht tegen armoede en uitsluiting / 18 uur / cc ’t Schaliken, Grote Markt 35
MUZIEK
Jubileumconcert Sint-Franciscuskoor / Sint-Antoniuskerk / 15 uur

DI 19/10 BLOED
INFO

DO 21/10 HUMOR
RAAD

VR 22/10 SOCIO
TONEEL

ZA 23/10 INFO
ZA 23/10 SPORT
SPORT
UIT

Bloedinzameling Rode Kruis / Parochiecentrum Noorderwijk / Van 17.30 tot 20.30 uur
Vierdaagse cursus ‘veilig werken met de kettingzaag’ / De Brink, Bosbergen 1 / Info:
www.inverde.be
De Schedelgeboorten – Gelukkig / cc ’t Schaliken / 20 uur / uitverkocht
Milieuadviesraad / Raadzaal administratief centrum, Augustijnenlaan 30 / 20 uur
Inleefproject over leven in armoede / Voormalige kraamkliniek Sancta Maria,
Augustijnenlaan / Van 9.30 tot 12 uur
Theater Froe Froe – Midzomernachtsdroom / cc Zwaneberg, Heist-op-den-Berg
/ 20 uur
Inloopmobiel eetstoornissen / Grote Markt / Van 10 tot 16 uur
Schaatsprikkels / BLOSO-centrum
Vennebowlers: bowlingopleiding voor personen met een handicap / Bowling
De Vennen, De Vennen 35 / Info: www.k-b-v.tk
Dag van de Kringwinkel / Lierseweg 136 / Van 9.30 tot 17 uur

3MA – Muzikale tradities van Oost-, West- en Noord-Afrika / cc Zwaneberg,
Heist-op-den-Berg / 20 uur
Raad voor Maatschappelijk Welzijn / Kantoor van de OCMW-secretaris,
Nederrij 133/A / 20 uur
Dez Mona / cc ’t Schaliken / 20 uur
Edgar Van Asselt Quartet - A Smooth Journey / RElaX - Mol / 21 uur

ZA 30/10 WOORD

DANS

INFO

Gemeenteraad / Raadzaal administratief centrum, Augustijnenlaan 30 / 20 uur

VR 29/10 MUZIEK

THEATER Theaterspektakel: Cloaca / Zaal 't Hof, Grote Markt 41 / 20 uur

Claire Croizé – The Farewell / Cc de Werft, Geel / 20.15 uur
VR 08/10 KLASSIEK Kamermuziekensemble De Munt – Gran partita (W.A. Mozart) / Sint-Catharinakerk, Begijnhof / 20 uur
THEATER Theaterspektakel: Cloaca / Zaal ’t Hof, Grote Markt 41 / 20 uur
Tap-, dj- en lightworkshops / Jeugdhuis 10R20 / 14 uur
ZA 09/10 INFO
MUZIEK
Vocaal Ensemble Markant: Buenos Aires / cc ’t Schaliken / 20 uur
Vogelbescherming Vlaanderen: infosessie over juridische werking / Gildenhuis,
INFO
Grote Markt 25 / 20 uur
THEATER Theaterspektakel: Cloaca / Zaal ’t Hof, Grote Markt 41 / 20 uur
UIT
Irie Hertals / Irish pub Silver Tree, Kapucijnenstraat 14 / 21 uur
PRH: Leven in een wereld in beweging / Wit-Gele Kruis, Nonnenstraat 12 /
INFO
Van 9.30 tot 17 uur / Info: www.prh.be
Herfst- en Winterwandeling / Vertrek aan De Swaen, Belgiëlaan 1 / Van 14.30 tot
ZO 10/10 UIT
17 uur / Wandeling geschikt voor rolstoelgebruikers
PRH: Leven in een wereld in beweging / Wit-Gele Kruis, Nonnenstraat 12 /
INFO
Van 9.30 tot 17 uur / Info: www.prh.be
Herdenkingsmunten van Egypte, 1800 tot heden - Ali Hifnawi /
INFO
Sint-Antoniuszaal, Kapucijnenstraat 7 / Van 8.30 tot 12 uur
Grijze Panters: wandeling in Brussel met gids / Info: Ruf Van Cauter, tel. 014-21 12 69
DI 12/10 SENIOR
MUZIEK
Pieter Embrechts & The New Radio Kings – Try-out / cc ’t Schaliken / 20 uur
Inleefproject over leven in armoede / Voormalige kraamkliniek Sancta Maria,
WO 13/10 SOCIO
Augustijnenlaan / Van 13 tot 16 uur
MILIEU
Inzameling frituurvet / Recyclagepark, Hemeldonk 10
VR 15/10 VROUW Vrouwenraad: juweelontwerpen / Kasteel Le Paige / Van 13.30 tot 16.30 uur / Info:
Louisa van Sand, tel. 014-22 00 55
THEATER Kreutzfeld Verein: Brief Interviews with Hideous Men / Schouwburg / cc ’t Schaliken /
20 uur / Info: kreutzfeldverein.be
SENIOR
Het Convent: infonamiddag over het gebruik van de gsm / Begijnhof 17 / 14 uur

Bloedinzameling Rode Kruis / Parochiezaal Morkhoven / Van 17.30 tot 20.30 uur

RAAD

RAAD

DO 07/10 THEATER Theaterspektakel: Cloaca / Zaal ’t Hof, Grote Markt 41 / 20 uur

Seniorenfeest met Christoff & Lindsay / Schouwburg cc ’t Schaliken /14 uur

BLOED

WO 27/10 MUZIEK

Jogclub Herentals: Start to Run voor beginners / Piste BLOSO-centrum / 19.30 uur

Seniorenfeest met Christoff & Lindsay / Schouwburg cc ’t Schaliken / 14 uur
KAOS: informatieavond over pleegzorg / Begijnhof 27 / Van 20 tot 22 uur /
Info: www.kaos.be

DI 26/10 SENIOR

Kermis in Noorderwijk

Engels – Chopin / cc Zwaneberg, Heist-op-den-Berg / 20 uur
Herfstconcert Music Band Avanti met dirigent Jean-Paul Vanreppelen / Volkshuis, Sint-Magdalenastraat 26 / 20 uur / Toegang: 4 euro /
Meer info: tel. 014-70 79 39 of willy.de.wachter@telenet.be
VDAB-jobbeurs / VDAB-competentiecentrum Wolfstee, Rietbroek 4 / Van
10 tot 17 uur
Herfst- en Winterwandeling / Vertrek aan Berkemus, Morkhovenseweg 151,
Noorderwijk / Van 14.30 tot 17 uur

Chris Lomme en Geert Waegeman - Mijn leven langs de poëzie om
cc ’t Schaliken / 20 uur

DANS

Het Firmament/Eric Raeves - Play / Cc de Werft, Geel / 20.15 uur

UIT

Dertiende Herentalse Bierfeesten / Zaal 't Hof / Vanaf 12 uur / Meer informatie: www.herentalsebierfeesten.be

ZO 31/10 DANS

Het Firmament/Eric Raeves - Play / Cc de Werft, Geel / 15 uur

UIT

Herfst- en Winterwandeling / Vertrek aan café Druyts, Grote Markt 30 / Van
14.30 tot 17 uur

UIT

Monsters Ball Halloween Party / Jeugdhuis 10R20

KLASSIEK Ein Deutsches Requiem van J. Brahms / Sint-Waldetrudiskerk / 20 uur
UIT

DO 4/11 UIT

Dertiende Herentalse Bierfeesten / Zaal 't Hof / Vanaf 12 uur / Meer informatie: www.herentalsebierfeesten.be
Herfst- en Winterwandeling / Vertrek aan De Posterijen, Grote Markt 13 / Van
16.30 tot 17 uur

actieve senior
OKRA Sint-Waldetrudis
Turnen Sportcomplex De Vossenberg / Van 14 tot 15 uur
Elke dinsdag
Fietsen
Vertrek aan de Sint-Waldetrudiskerk / 13.30 uur
Elke woensdag
Elke donderdag Petanque Het Convent / Van 13.30 tot 17 uur

OKRA Sint-Antonius
Elke maandag
Elke woensdag

Petanque Het Convent / Van 14 tot 17 uur
Info: Jef Driesen, gsm 0477-37 44 86
Vertrek aan Sint-Waldetrudiskerk / 13.30 uur
Fietsen
Info: Jef De Heel, tel. 014-21 85 54

OKRA Onze-Lieve-Vrouwparochie
Elke dinsdag
Elke woensdag
11/10

Fietsen

Vertrek aan Onze-Lieve-Vrouwkerk / 13 uur

Petanque Plein in de Rozenstraat / 13.30 uur
Info: Karel, tel. 014-21 65 03
wandel Vertrek aan Onze-Lieve-Vrouwkerk / 13.30 uur /
Info: Marc Van Doninck, tel. 014-22 22 67

S-Sport
Elke dinsdag en
donderdag

Elke dinsdag
Elke
donderdag

dansen
Dansen voor senioren op moderne muziek (zonder partner)
Sportcomplex De Vossenberg
voor
senioren 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)
Petanque Het Convent / 13 uur
minigolf Info: Albert Corthout, tel. 014-21 99 79
Vertrek aan sportcomplex De Vossenberg
Fietsen
13 uur / Info: Jef De Peuter, tel. 014-21 15 36

jeugd
Elke
happy
vrijdagnamiddag hour
Vrijdag- en
rustige
zaterdagavond

1 euro per consumptie / Jeugdhuis 10R20, Grote Markt 41
Van 15 tot 17.30 uur
Jeugdhuis 10R20, Grote Markt 41 / 20 uur

GEZONDHEIDSWANDELINGEN
Elke maandag en woensdag Netepark / 10 uur
Administratief centrum / 10 uur
Elke dinsdag en woensdag
Op feestdagen zijn er geen wandelingen.
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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

burgemeester Jan Peeters

eerste dinsdag van 10 tot 12 uur

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

Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid

maandag van 18 tot 19.30 uur
vrijdag van 9 tot 11 uur
[i] burgemeester.jan.peeters@herentals.be

in lokaal 022 in de kleine vleugel van het administratief
centrum

Rijksdienst voor pensioenen

(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)

schepen Ingrid Ryken

tweede woensdag van 9 tot 12 uur

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

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

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

schepen Anne-Mie Hendrickx

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

Vlaams Woningfonds van de Grote Gezinnen
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

Fonds voor arbeidsongevallen
Elke eerste vrijdag van de maand van 9 tot 12 uur in De Warande,
Warandestraat 42, Turnhout.

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

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

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
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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

Op dinsdag 19 oktober kunt u bloed geven in het parochiecentrum van Noorderwijk en op dinsdag 26 oktober in de
parochiezaal van Morkhoven. De bloedinzamelingen vinden
telkens plaats van 17.30 tot 20.30 uur.

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

078-15 22 52

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
Child Focus
Contact Center Personen met een handicap
praatgroep Nederlands voor anderstaligen

116000
0800-987 99
0472-22 86 71
014-22 17 81

Den Brand

014-84 12 00

De Dorpel, Sint-Waldetrudisstraat 37

014-21 40 73

dagbesteding voor mensen met een handicap

vereniging waar armen het woord nemen

DocStop

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

Jeugdfoon

HERENTALS

014-22 29 47
014-51 20 51
014-51 55 48
014-22 25 17

014-23 18 80

De Fakkel

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

Els
René
Karel
Lydi

info over wonen voor mensen met een handicap

deN Babbelhoek

Wachtdienst

078-15 15 15

102

Kankertelefoon

078-15 01 51

Kringwinkel Zuiderkempen - Lierseweg 136

015-23 73 93

Morkhoven en Noorderwijk

MS-Liga Antwerpen

03-887 48 18

centraal oproepnummer 014-54

PIDPA (klantenservice)

0800-90 300

Rusthuis - infofoon

078-15 25 25

Slachtofferhulp - Hofkwartier 23

014-23 02 42

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

00

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.

Tele-onthaal

TANDARTSEN

centraal oproepnummer: 090-33

99 69

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

106

Vertrouwensartsencentra

02-533 12 11

Vlaamse wegentelefoon

0800-122 66

Ziekenvervoer (niet dringend)
Zit Stil (ADHD)

105
03-830 30 25
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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
2 en 16 OKTOBER
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

