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

Sluikstorten en overlast strenger aangepakt
In 2008 keurde de gemeenteraad het reglement op de Gemeentelijke Administratieve Sancties (GAS) goed. De GAS gelden sinds begin 2011
ook in de hele politiezone Neteland. De cijfers voor Herentals geven duidelijk weer dat de GAS effectief uitgeschreven worden. In 2008 beboette de GAS-ambtenaar 51 overtredingen, in 2009 waren dat er al 74. Vorig jaar schreef de GAS-ambtenaar niet minder dan 97 sancties uit.

Stad stelt zelf overtredingen vast

Wie zijn de GAS-vaststellers?

De stad wil de strijd tegen overlast in de straat nog opvoeren. Daarom
stelde de gemeenteraad begin juli vier eigen GAS-vaststellers aan. Zij
stellen voortaan GAS-overtredingen vast, zonder dat de politie moet
optreden. De vaststellers controleren hoofdzakelijk op sluikstorten,
hondenpoep en overtredingen op het recyclagepark. Als ze een overtreding vaststellen, maken ze een bestuurlijk verslag op. Dat kunt u
vergelijken met een proces-verbaal. Uiteraard blijft ook de politie bevoegd om GAS-vaststellingen te doen.

De vier GAS-vaststellers zijn medewerkers van de uitvoeringsdiensten
van de stad Herentals. Zij volgden in mei een opleiding aan de provinciale politieschool van Antwerpen. De vaststellers kregen er een opleiding over de politiecodex en leerden ook omgaan met agressiviteit.

Cijfers
2008

2009

2010

Sluikstorten

26

45

56

Waarom GAS?

Wildplassen

4

6

17

De GAS geeft de stad de mogelijkheid om overtredingen te bestraffen
die vroeger door de politierechter vaak niet behandeld werden. Het
gaat dan onder meer om lawaaihinder, vandalisme, hondenpoep, wildplassen, zwerfvuil, illegaal graffiti spuiten en wildplakken. Overtreders
riskeren een boete tot 250 euro, opkuiskosten niet inbegrepen. Het
feit dat de stad zelf boetes kan uitschrijven, neemt bij de burger het
gevoel weg dat deze overtredingen onbestraft blijven. De GAS hebben
bovendien het voordeel dat ze snel opgelegd kunnen worden, waardoor slachtoffers ervaren dat ze effectief serieus genomen worden.
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voorwoord...

deze maand

Veilig naar school
De vakantieperiode is voorbij. Ik hoop dat iedereen een aangename en
ontspannende vakantietijd heeft mogen beleven, zelfs met onze Belgische
kwakkelzomer. De vele zomeractiviteiten in onze stad zijn achter de rug. Zij brengen steeds weer op
een positieve manier leven in de brouwerij. Ik wil de vele organisatoren hiervoor bedanken.
Ondertussen wachten voor ieder van ons nieuwe uitdagingen. Ik hoop daarom dat ieders batterijen zijn opgeladen en we met frisse en goede moed kunnen beginnen aan het najaar. Zo komt het
nieuwe schooljaar er aan. Onze kinderen en jongeren begeven zich op 1 september met duizenden
in het verkeer, te voet, op de fiets, in de wagen of met het openbaar vervoer. Veilig verkeer is altijd,
maar des te meer 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 en respect voor elkaar zijn dikwijls de oplossing voor problemen. Hou
daar rekening mee als u 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. Met wederzijds respect voor elkaar kunnen onze kinderen en jongeren veiliger naar school. De stad zal hiertoe zijn steentje bijdragen. U toch ook?
Uw burgemeester
Jan Peeters
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Wetenswaard
Stad stelt ontwerper aan
voor fietspaden Poederleeseweg

stads
krant
Colofon
administratief centrum
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2200 Herentals
info@herentals.be
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
oktober 2011 moeten uiterlijk op donderdag
1 september bij de redactie zijn. De redactie
heeft het recht inzendingen te weigeren, in te
korten en te wijzigen.
DRUK: Drukkerij Bulckens
gedrukt op 100 % gerecycleerd papier
Bericht aan onze lezers buiten Herentals en in
het buitenland
Als abonnee van de Stadskrant ontvangt u het
gemeentelijk informatieblad van Herentals met
bpost. 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
Dienstverlening > Actueel > 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.
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Het stadsbestuur van Herentals sloot een samenwerkingsovereenkomst af met de gemeenten
Vorselaar en Lille om de fietspaden langs de gewestweg N153 (Poederleeseweg) opnieuw aan
te leggen. Het college stelt een ontwerper aan voor de opmaak van een tracéstudie, de studie
en het ontwerp van de infrastructuurwerkzaamheden en de opmaak van een rooilijn en een
onteigeningsplan. De kosten van de studie worden geraamd op 115.000 euro. Omdat het fietspad deel uitmaakt van het bovenlokaal fietsroutenetwerk, subsidieert het Vlaams Gewest de
heraanleg voor 100 procent.
Meer informatie: technische dienst, administratief centrum, Augustijnenlaan 30,
tel. 014-28 50 50

Digitale kloof opnieuw wat smaller
Op zaterdag 17 september opent het OCMW officieel het Digidak in ’t Peeseeke. Iedereen is
welkom tussen 10 en 15 uur. ’t Peeseeke en Digidak werken voortaan samen aan het verkleinen van de digitale kloof. Mensen die niets van computers kennen, kunnen hierdoor nog eenvoudiger kennis maken met de wondere wereld van de moderne techniek. Er wordt lesgegeven aan kleine groepen en ieder bepaalt zijn eigen werktempo. U hoeft de basislessen niet te
volgen, want u kunt op bepaalde momenten ook gewoon langslopen om te oefenen. Er is altijd
een begeleider om uw computervragen te beantwoorden. Het aanbod van Digidak is gratis en
staat open voor inwoners van Herentals, Morkhoven en Noorderwijk. Leeftijd speelt geen rol.
Meer informatie: Carolien Bosch, tel. 014-24 66 98, info@peeseeke.be, www.peeseeke.be en
www.digidak.be

Herentals opnieuw Wereldtals
Van 10 maart tot 27 april 2012 haalt Herentals opnieuw de wereld in huis. Meer dan een
maand lang spoort de Herentalse derdewereldraad verenigingen, organisaties en scholen aan
om een activiteit rond het thema Noord-Zuid te organiseren. De pijlers zijn respect, verbondenheid en diversiteit. Heeft uw vereniging interesse om deel te nemen aan Wereldtals? Kom
naar de startvergadering op woensdag 28 september om 20 uur in de bovenzaal van de jeugddienstlokalen in het Stadspark.
Meer informatie: jeugddienst, 014-21 21 86, wereld@herentals.be

Septemberkermis in aantocht
Dit jaar vindt de Septemberkermis in Herentals plaats van 3 tot 12 september. Op 3 september om 18 uur luistert fanfare De Noorderzonen de officiële opening van de kermis op. Na de
opening is er een rondgang op de kermis voor alle aanwezigen.
Meer informatie:
technische dienst, administratief centrum, Augustijnenlaan 30, tel. 014-28 50 50

INDUSTRIE IN DE STAD
Bedrijventerrein
Zavelheyde is bijna klaar

School- en studietoelagen, ook voor u?
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Studeren is van groot belang voor de toekomst van uw kind. De
Vlaamse overheid wil iedereen de kans bieden om een diploma
te behalen. Een schooltoelage of een studietoelage kan daarbij
helpen. U kunt een toelage aanvragen voor kleuters, leerlingen
in het lager en secundair onderwijs en studenten in het hoger
onderwijs. Aanvragen voor het volgende schooljaar kunt u van
1 augustus 2011 tot en met 1 juni 2012 binnenbrengen. De
grootte van uw gezinsinkomen bepaalt of u recht hebt op een
toelage.

Meer iNfo: bel gratis

of surf naar www.studietoelagen.be

U kunt uw aanvraag online indienen. Hiervoor hebt u uw 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 hoeven maar één aanvraagformulier in te vullen voor alle kinderen van het gezin plus een bijkomend formulier per leerling of
student.
Meer informatie en aanvragen: gratis infonummer 1700, www.studietoelagen.be

Vergeet uw kaarten voor het seniorenfeest niet
Op maandag 24 oktober en dinsdag 25 oktober organiseert het stadsbestuur het jaarlijkse
seniorenfeest in cc ’t Schaliken. Het feest start om 14 uur. U kunt genieten van optredens van
Andrei Lugovski, Clown Rocky en The Sunsets. U kunt uw kaarten afhalen bij uw gepensioneerdenbond of op de dienst sociale zaken.
Meer informatie: dienst sociale zaken, administratief centrum,
Augustijnenlaan 30, tel. 014-28 50 50, info@herentals.be

Huisartsenwachtpost krijgt parkeerplaats
voor mensen met een handicap
De stad legt een parkeerplaats aan voor mensen met een handicap naast de inrit van de woning Nederrij 105 (in de richting Grote Markt). De parkeerplaats is bestemd voor mensen met
een handicap die in de Huisartsenwachtpost moeten zijn en ligt op ongeveer twintig meter
stappen.
Meer informatie: technische dienst - mobiliteit, administratief centrum,
Augustijnenlaan 30, tel. 014-28 50 50

Molensteen terug op de Molenvest
In het verleden stond er op de Molenvest een molen. Deze werd afgebroken in het begin van
de Tweede Wereldoorlog. De grote molensteen bleef echter bewaard. De stad plaatst de oude
molensteen nu terug als herinnering. De molensteen vormt een onderdeel van een zitbank op
de middenberm van de Molenvest, ter hoogte van het politiekantoor. Rondom de zitbank komt
een pad in dolomietverharding.
Meer informatie: archief, Augustijnenlaan 1, tel. 014-21 28 00

In 2009 keurde het stadsbestuur een
aanvraag goed voor een nieuw bedrijventerrein in Zavelheyde. Het gaat om
18 kavels voor bouwnijverheid, onderzoeks- en ontwikkelingsactiviteiten en
voor productie, verwerking en recyclage van goederen. Er is mogelijkheid
om kantoorruimte, een toonzaal of een
conciërgewoning op de kavels te bouwen. Rond het bedrijventerrein komt
een groene buffer om het terrein mooier in de omgeving in te passen.

Open Bedrijvendag,
ook in Herentals
Op zondag 2 oktober doet Herentals
opnieuw mee met de Open Bedrijvendag. Het stadsbestuur zet de deuren
van recreatiedomein het Netepark en
van de brandweerkazerne open voor
het publiek. Verder kunt u ook een bezoek brengen aan Houthandel Luyten,
FDW Woningbouw, autobedrijf De Jong,
Pergamene Woondecoratie, Pentair
Water, Hermans, Lynx Automatisation
en Schrauwens Sanitair & Verwarming.
In de Stadskrant van oktober gaan we
uitgebreid in op de Open Bedrijvendag.
Meer informatie: www.openbedrijvendag.be

Herentals
nieuw distributiecentrum voor Nike Europe
In september opent Nike Europe in Herentals een nieuw distributiecentrum.
Het distributiecentrum bestaat uit magazijnen en kantoren en beslaat een oppervlakte van ongeveer 50.000 vierkante meter. Het nieuwe logistieke centrum
moet in het voorjaar van 2012 volledig
klaar zijn. Nike Europe koos voor Herentals vanwege de ligging aan de E313
en de uitbreidingsmogelijkheden. Het
stadsbestuur is blij met de komst van dit
multinationale bedrijf en verwacht dat
de nieuwe vestiging ook voor werkgelegenheid in de regio kan zorgen. Volgens
cijfers van Nike zouden er 300 mensen
aan de slag kunnen.
september 2011
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milieu
Samen op weg
naar goedkopere groene energie

Breng frituurolie naar het recyclagepark
en win een leuke prijs!

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 en gas. 69
gemeenten in onze provincie, waaronder Herentals, steunen deze
actie. U kunt zich nog tot 2 oktober inschrijven op www.samengaanwegroener.be. 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.

Op zaterdag 22 oktober voert IOK Afvalbeheer actie op het recyclagepark. Als u die dag tussen 9 en 12 uur uw frituurolie of -vetten naar
het recyclagepark brengt, kunt u meedoen aan een wedstrijd. De
winnaar mag tien vrienden trakteren op een frietje in zijn favoriete
frituur. Er zijn echter nog andere redenen om frituurolie en -vet naar
het recyclagepark te brengen. Dit materiaal kan immers gerecycleerd
worden tot milieuvriendelijke biodiesel.

De samenaankoop van vorig jaar was een groot succes. Meer dan
12.000 gezinnen gingen in op het aanbod van de winnende leverancier. Een gemiddeld gezin bespaarde zo 225 euro op jaarbasis. Huishoudens die vorig jaar overstapten, hebben er alle baat bij opnieuw
deel te nemen aan de samenaankoop. Zij kunnen immers naadloos
overstappen en opnieuw van kortingen op de energieprijs genieten.
Meer informatie: milieudienst, administratief centrum, Augustijnenlaan 30, tel. 014-28 50 50, www.samengaanwegroener.be

Meer informatie: milieudienst,
administratief centrum,
Augustijnenlaan 30, tel. 014-28 50 50,
milieu@herentals.be

Leen goedkoop voor energiebesparende
maatregelen in uw woning
Energie verbruiken neemt vandaag een grote hap uit het gezinsbudget. Toch kunt u flink besparen op uw energiefactuur door bijvoorbeeld uw dak te isoleren, uw oude stookketel door een condensatieketel te vervangen of de juiste beglazing te plaatsen. Ook
al bestaan voor deze ingrepen heel wat interessante premies, toch
moet u eerst de factuur kunnen betalen. Dankzij de goedkope energielening van IOK kunt u tot 10.000 euro lenen tegen de zeer lage interestvoet van 2 procent. U betaalt terug in 60 gelijke maandelijkse
betalingen. Bovendien betaalt de federale overheid voor de meeste
ingrepen een groot deel van de interest terug. Dit is een gunstmaatregel, die voorlopig geldt tot eind 2011. De rest van de betaalde interest kunt u inbrengen bij de personenbelasting. Dit maakt deze
lening zo goed als renteloos.
Meer informatie: IOK, Antwerpseweg 1, 2440 Geel, tel. 014-57 42 79,
ellen.vanhoudt@iok.be, www.iok.be

Behaag onze Kempen!
Traditiegetrouw kunt u in september en oktober haagplanten, (hoogstam)fruitbomen, kleinfruit, vruchtbomen, klimplanten, heesters en
steunpalen aankopen via de actie Behaag Onze Kempen!. Het aangeboden inheems en streekeigen plantgoed gedijt van nature goed op
onze Kempense zandgronden. Het trekt diersoorten aan en vergroot
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. Behaag Onze Kempen! is
een organisatie van IOK, Natuurpunt vzw, Velt vzw, JNM en 23 gemeentebesturen (waaronder Herentals).

Bestellen
Bestellen doet u bij voorkeur via het online bestelformulier op de
website www.iok.be/behaagonzekempen. 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
4
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(014-21 96 08, van 18 tot 21 uur) of bij Riet Janssens (0474-40 66 63,
van 18 tot 21 uur). Bestellen kan tot 31 oktober.

Afhalen plantgoed
Het bestelde plantgoed moet u zelf afhalen op zaterdag 19 november tussen 9.30 en 11.30 uur in de stedelijke werkplaats, Hemeldonk
10 (naast het recyclagepark). Betalen doet u ter plaatse.

Meer informatie
Zorg ervoor dat u goed geïnformeerd bent voor u bestelt. Bezoek de
website www.iok.be/behaagonzekempen, vraag een gratis infobrochure aan bij de milieudienst of neem contact op via behaag.onze.
kempen@iok.be. Hebt u specifieke vragen over bomen en struiken, over de aangeboden haagpakketten of over gemengde hagen?
Neem dan contact op met Eddy Vercammen (0478-45 45 47). Meer
info over de aangeboden fruitbomen kunt u opvragen bij Frank Van
Gorp (014-42 02 48, na 18 uur).

veiligheid
Vergeet uw jodiumtabletten niet
Ondanks de uitgebreide veiligheidssystemen, strikte voorschriften en strenge controles is een
ongeval in een kerncentrale nooit helemaal uitgesloten. Daarom is het belangrijk dat iedereen
die in de omgeving van een kerninstallatie woont, werkt of verblijft, perfect weet wat hij of
zij moet doen als er een ernstig kernongeval gebeurt. In en rond België staan op een vijftal
plaatsen belangrijke nucleaire installaties, waaronder de kerncentrales van Mol-Dessel. Het
is dus ook voor inwoners van Herentals belangrijk om jodiumtabletten in huis te hebben. Uw
apotheek beschikt over een voorraad jodiumtabletten. Daar kunt u uw tabletten afhalen.

Hoe werken jodiumtabletten?
Bij een kernramp kan er radioactief jodium vrijkomen. Via de luchtwegen, de huid of het eten
van besmet voedsel komt het in het bloed terecht. De schildklier slaat het radioactief jodium
op. Door de bestraling van dit orgaan neemt de kans op kanker en andere aandoeningen toe.
Vooral baby’s, foetussen en jonge kinderen lopen een verhoogd risico. Door de schildklier tijdig
met gewoon jodium te verzadigen, zorgt u ervoor dat er geen radioactief jodium in uw lichaam
wordt opgeslagen. Jodiumtabletten bieden geen bescherming tegen andere radioactieve stoffen die door het lichaam kunnen opgenomen worden, zoals cesium of strontium. Daarvoor
bestaan geen preventieve geneesmiddelen. U kunt u er zich enkel tegen beschermen door
tijdig te schuilen en te voorkomen dat de binnenlucht besmet raakt.

Wanneer moet u jodiumtabletten gebruiken?
Jodiumtabletten innemen heeft alleen zin bij een kernongeval. Bij een kernongeval treedt
meteen een noodplan in werking. Hoort u sirenes of alarmberichten, blijf dan binnen en sluit
ramen en deuren. Zet uw radio- en televisietoestel aan en stem af op de VRT.

Hoe neemt u uw jodiumtabletten in?
Slik de tabletten niet zomaar in. Los ze op in een groot glas lauw water. Wilt u de wat onaangename smaak wegwerken, gebruik dan melk of fruitsap. De tabletten lossen niet gemakkelijk
op. Breek ze daarom in stukjes en roer in het glas. Voor het toedienen van jodium aan een baby
lost u de aangewezen dosis gewoon in de zuigfles op. Goed schudden is de boodschap.

Wie neemt beter geen jodiumtabletten in?
Bijna iedereen mag jodiumtabletten gebruiken, ook zwangere vrouwen, kinderen en zelfs
baby's. Zwangere vrouwen beschermen niet alleen zichzelf maar ook hun ongeboren kind.
Zoals de meeste geneesmiddelen zijn echter ook jodiumtabletten voor een kleine minderheid
ongeschikt. Het gaat dan om mensen die allergisch zijn voor jodium, die aan een zeldzame
huidziekte lijden of die reeds schildklierproblemen hebben (gehad).

Hoe lang zijn uw jodiumtabletten houdbaar?
Als u uw jodiumtabletten in hun originele verpakking bewaart, blijven ze erg lang bruikbaar. De
vervaldatum staat op de verpakking. Bewaar ze op een plaats waar u ze snel kunt terugvinden,
bij voorbeeld
in uw
medicijnkastje.

Meer informatie
dienst noodplanning, administratief centrum, Augustijnenlaan 30, tel. 014-28 50 50,
noodplanning@herentals.be

milieu
Laat uw auto
eens thuis

Van 16 tot en met 22 september is het
opnieuw Week van de Mobiliteit. Deze
jaarlijkse campagne wil ons doen nadenken over het bewust gebruiken van
de auto. Auto’s nemen de helft van het
gebruik van fossiele brandstoffen voor
hun rekening. Elektrische en zuinigere
voertuigen zorgen er ondertussen
voor dat we schoner kunnen rijden.
Nog beter, en voordeliger, is de auto
gewoon thuislaten.
Een uitstekend alternatief voor de
wagen is ongetwijfeld de fiets. Op
woensdag 21 september kunt u daarom aan het fietspunt in het station
van Herentals uw fiets laten graveren. Dat gebeurt tussen 7 en 19 uur
door de gemeenschapswachten. Als u
uw fiets laat graveren, kunt u ook een
fietsslot winnen. De medewerkers
van het fietspunt controleren ook
of uw fiets technisch in orde is, terwijl de politie de veiligheid nakijkt. U
krijgt hiervan een rapport, waarmee
u naar een fietsenhandelaar kunt.
Meer informatie:
www.weekvandemobiliteit.be

Provinciale steun
voor landbouw- en
plattelandsprojecten
Nog tot 15 september kunnen lokale
organisaties bij de provincie projecten
indienen rond plaagbestrijding, langzamewegenprojecten en innovatieve
plattelandsprojecten. De provincie
stelt 50.000 euro ter beschikking om
kleine projecten te ondersteunen. De
subsidie bedraagt maximaal 10.000
euro voor een project. De projecten
moeten plaatsvinden in de provincie
Antwerpen en zijn van provinciaal of
bovenlokaal belang.
Meer informatie bij provinciebestuur
Antwerpen, tel. 03-240 58 23,
dlp@admin.provant.be
september 2011
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betaalbaar wonen
Vlaamse woonlening

Sociale koopwoningen

Een woning kopen of renoveren is duur. Daarom kunt u bij de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen (VMSW) een sociaal krediet
aanvragen. De rente hangt af van uw gezinssituatie, uw inkomen
en het soort krediet dat u aangaat. Momenteel liggen de rentevoeten tussen 1,82 procent en 4,55 procent. Of u in aanmerking komt,
hangt af van uw financiële situatie en uw leeftijd. U bent wel verplicht om twintig jaar in de woning te blijven wonen.

Kleine Landeigendom Zuiderkempen bouwt sociale koopwoningen
en -appartementen in Geel, Grobbendonk, Herentals, Herenthout,
Herselt, Hulshout, Laakdal, Meerhout, Olen, Vorselaar en Westerlo.
Kandidaat-kopers moeten zich inschrijven in het kantoor in Westerlo (Tongerlodorp 1). Bij de inschrijving betaalt u 50 euro inschrijvingsgeld per register. U moet uw laatst aangekregen aanslagbiljet
van de personenbelasting meebrengen.

Er zijn twee soorten kredieten. Er is het krediet voor de aankoop
en renovatie van een woning. De woning die u wilt aankopen, moet
dan minstens dertig jaar oud zijn. Boven op de aankoopprijs leent u
ook het bedrag voor de renovatiewerkzaamheden. Dat moet minstens 10.000 euro bedragen.

Om in aanmerking te komen moet uw belastbaar inkomen tussen
7.930 euro en 31.720 euro liggen voor een alleenstaande, en tussen
7.930 euro en 47.570 euro voor een gezin van twee personen. Dit
maximum wordt verhoogd met 3.170 euro per persoon ten laste.
Verder mag u geen andere woning in eigendom of vruchtgebruik
hebben. Bovendien moet u in de sociale koopwoning minstens twintig jaar blijven wonen.

U kunt ook een krediet aanvragen voor de renovatie van uw eigen
woning. Hierbij mag het niet-geïndexeerde kadastraal inkomen
van uw woning niet hoger zijn dan 1.487,36 euro. U kunt minimaal
10.000 euro en maximaal 75.000 euro lenen.

Op zoek naar een betaalbare woning?

Of meer informatie nodig? Neem dan contact op met
een van deze sociale huisvestingsmaatschappijen.
Nv Eigen Haard
Augustijnenlaan 28/6, 2200 Herentals
tel. 014-85 98 00, fax 014-23 27 39
info@eigen-haard.be, www.eigen-haard.be
Kleine Landeigendom
Tongerlodorp 1, 2260 Westerlo
tel. 014-54 41 83, fax 014-54 49 16,
info@kle.woonnet.be, www.klz.be
Geelse Huisvesting
Verhuur en verkoop van sociale woningen in Noorderwijk en Morkhoven
Kameinestraat 3, 2440 Geel
tel. 014-58 01 55, fax 014-58 11 18, www.geelsehuisvesting.be
Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen
Begijnenstraat 1 bus 1, 2200 Herentals
tel. 014-23 29 21, fax 014-23 27 52, www.vmsw.be

Speel op veilig
met de verzekering gewaarborgd wonen
Als u een woning koopt, bouwt of verhuurt, moet u normaal een
groot bedrag lenen. Dit bedrag moet u over vele jaren terug betalen. Als u tijdens deze periode arbeidsongeschikt of onvrijwillig werkloos wordt, kan het afbetalen van zo’n lening zeer zwaar
doorwegen. Door het aangaan van een gratis verzekering gewaarborgd wonen van de Vlaamse overheid kunt u toch wat meer zekerheid inbouwen.
U kunt de verzekering krijgen als het minder dan een jaar geleden
is dat u van de bank uw lening hebt gekregen. De verkoopwaarde
van de woning mag bovendien niet hoger zijn dan 320.000 euro.

Voor een nieuwe woning die niet aan bepaalde energienormen
voldoet, gelden een aantal inkomensgrenzen.
Met de verzekering bent u tien jaar verzekerd tegen inkomensverlies, beginnend bij de aanvraagdatum. De wachttijd bedraagt drie
maanden nadat u onvrijwillig werkloos of arbeidsongeschikt werd.
In geval van arbeidsongeschiktheid krijgt u gedurende maximaal 36
maanden een tegemoetkoming. In geval van werkloosheid kunt u twee
keer gedurende maximaal 18 maanden een beroep doen op de verzekering. De tegemoetkoming bedraagt maximaal 600 euro per maand
en is afhankelijk van uw inkomensverlies en het geleende bedrag.

Meer informatie:
de Vlaamse Infolijn op het gratis telefoonnummer 1700, wonenvlaanderen@rwo.vlaanderen.be, www.verzekeringgewaarborgdwonen.be
6
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OPEN MONUMENTENDAG 2011
Sporen van conflict in het onroerend erfgoed
Open Monumentendag is het grootste culturele eendagsevenement van Vlaanderen. Tijdens Open Monumentendag, steevast op
de tweede zondag van september, staat het onroerende erfgoed in
de kijker, ieder jaar rond een specifiek thema. Dit jaar is dat conflict.
Op 11 september neemt Herentals voor de drieëntwintigste keer
deel aan de Open Monumentendag. Het thema zorgt voor een brede waaier aan mogelijkheden. Daaruit is een gevarieerd programma
gepuurd. Een ambitieus programma ook, met niet minder dan vier
openstellingen. Het organisatiecomité kon niet om de stadspoorten
heen. Die maakten immers deel uit van de verdedigingswal rond
de middeleeuwse stad. Zowel de Zandpoort als de Bovenpoort zal
opengesteld worden voor bezoekers. Dit is een uitgelezen moment
om het interessante informatiebord in de Bovenpoort over de ontstaansgeschiedenis van de poorten te bekijken.
U kunt op 11 september ook de stadswal aan de Nonnenvest beklimmen. Deze aarden wal, die op sommige plaatsen tot wel twaalf
meter hoog is, diende om de bewoners van de stad te beschermen
tegen plunderaars en roversbenden. De wal, die op particuliere
grond ligt, is uitzonderlijk toegankelijk. De ingang ligt op het einde
van de Nonnenvest, bijna ter hoogte van het helikopterpleintje.
In de Hikstraat kunt u een klas van de muziekacademie bezoeken.
Het ontstaan van deze voormalige gemeenteschool verliep niet zonder conflicten. Er kwam zelfs een regeringscommissaris aan te pas
om het toenmalige stadsbestuur ertoe aan te zetten met de bouw
te beginnen. Meer uitleg krijgt u ter plaatse.
In de kapel van het Sint-Jozefscollege in de Collegestraat kunt u een
tentoonstelling bezoeken die conflicten belicht vanuit een achttal
originele invalshoeken in een Herentalse context. Zo komt u te weten waarom de Nieuwstraat krom is.
Naar goede gewoonte zijn er ook twee begeleide wandelingen. De
wandelingen zijn gratis en u hoeft niet in te schrijven. Er is een natuurwandeling, die om 10 uur vertrekt aan kasteel Le Paige (Nederrij 135). De gids neemt u mee langs de noordoostkant van Herentals.
Dit is altijd een van de zwakke plekken geweest in de verdediging

van de stad. U kunt ook kennismaken met mogelijke conflicten
tussen natuur en ruimtelijke ordening. Er is ook een stadswandeling. Die vertrekt om 14 uur aan het Boerenkrijgmonument (Grote
Markt). De gids loodst u langs de mooiste plekken in Herentals en
toont u sporen van conflicten in het onroerend erfgoed.

Meer info:

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

Montmartre

Zondag 11 september - Van 11 tot 18 uur
Fundatiehuis, begijnhof
Op zondag 11 september vindt op het begijnhof de tweede editie plaats van Montmartre. Een twintigtal kunstenaars uit allerlei disciplines
tonen hun kunsten op verschillende locaties in het begijnhof. Er zijn optredens en een tentoonstelling van Antony Fotoclub in het Fundatiehuis. Als u uw kunsten wilt tonen op Montmartre, neem dan contact op met Eugène Wagemans van de cultuurraad, tel. 014-30 78 10.
Montmartre is een organisatie van de Herentalse cultuurraad.
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OPENINGSFEEST CC 'T SCHALIKEN
Openings-

Grote Markt 35
Herentals

feest
GRATIS

Op zondag 25 september opent cc ’t Schaliken feestelijk
het nieuwe seizoen. U krijgt dan een voorsmaakje van
wat u tijdens seizoen 2011-2012 mag verwachten. Op
het buitenplein, in de schouwburg, de foyer en de Lakenhal vinden optredens plaats en is er animatie.

Pol & Freddy
Circus

Zondag

25 september
vanaf 14 uur

FAMILIE
Pol & Freddy - circus
Theater Froe Froe - figurentheater
François Blanc - straattheater
De wondere wereld
van professor Pillemans - poppenspel
OPTREDENS
The Valerie Solanas - muziek
Jeron Dewulf en Michael Van Peel - humor
Balaxy Orchestra - muziek
ANIMATIE
Ballonplooien & Grime

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

PRAKTISCH
De optredens beginnen om 14 uur en eindigen om
17.15 uur.
De toegang is gratis.
Bij slecht weer vindt het hele feest binnen plaats.

Programma
Balaxy Orchestra
Balkanmuziek
Balaxy Orchestra is een vrij nieuwe Belgische
band die balkanmuziek speelt. Het is geen typische balkanfanfare: de groep brengt ook jazz en
rock. De zeven virtuoze muzikanten zorgen met
veel enthousiasme voor een stevige pot rock’n-roll. Met een sterke blazerssectie, feestelijke
ritmes en duizend en één muzikale invloeden en invalshoeken zweept Balaxy Orchestra zijn
publiek op. De groep speelt ruw en authentiek en staat garant voor een stevige brok muzikale
energie. Kortom, een concert voor wie niet stil kan zitten.

Pol en Freddy creëren een frisse mix
van jongleren, slapstick en clownerie.
Hun act zit vol verrassende wendingen.
Zij brengen een onwaarschijnlijk straffe
circusvoorstelling over het belang van
vriendschappelijke vijandigheden, kinderlijke verwondering en alles relativerende humor. Een aanrader voor alle
leeftijden. Hun straattheatervoorstellingen brachten hen onder andere al in
Denemarken, Spanje, Duitsland, Nederland, Frankrijk, Italië en Griekenland.
Voorstellingen: 15.30 en 16.30 uur
Duur: 30 minuten
Locatie: schouwburg

De wondere wereld van
professor Pillemans
Poppenspel

Voorstellingen: om 14, 15 en 16 uur
Duur: 30 minuten
Locatie: wandelend van de Grote Markt tot het buitenplein

Theater Froe Froe
Figurentheater
Acteur Gert Dupont breit een vervolg aan zijn
succesrijke solovoorstellingen waarmee hij de
voorbije jaren in ’t Schaliken te gast was. In Kammelot neemt hij de virtuoze Martine De Kok erbij
als sparringpartner. Een duo dat vonken slaat:
openvouwende burchten, vuurspuwende draken, gevangen jonkvrouwen en koene ridders
die ten strijde trekken … Kammelot is een spannend ridderverhaal met hemelse gezangen van
jonkvrouw Guinevère. Jonkvrouwen redden is de missie, superentertainment is het resultaat.
Voorstellingen: om 14.30, 15.30 en 16.30 uur
Duur: 30 minuten
Locatie: buitenplein
8
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Professor Prosper Pillemans is uitvinder, pillendraaier en dierenkenner. Hij
reist van plek naar plek op zoek naar
de Wonderen der Natuur. Hij slaagt er
steeds weer in nooit geziene, vreemde
diersoorten te ontdekken ... De organisatie Alles Loopt op Rolletjes tovert de
Lakenhal om tot een grote poppenkast.
Drie poppenspelers beelden de wondere wereld van professor Pillemans uit.
Dit poppenspel is geschikt voor kinderen van drie tot twaalf jaar en voor alle
volwassenen die jong van geest zijn.
Voorstellingen: om 14, 15 en 16 uur
Duur: 30 minuten
Locatie: Lakenhal

OPENINGSFEEST CC 'T SCHALIKEN
Jeron Dewulf en Michael Van Peel
Humor

François Blanc
Straattheater

Jeron Dewulf en Michael Van Peel brengen elk een korte
act. Jeron Dewulf is bekend als acteur en improvisator.
Als improvisator won hij de gouden medaille op het
wereldkampioenschap impro in Berlijn. Op dit moment
is hij artistiek leider van De Improfeten en drijvende
kracht achter het impro-collectief van café The Joker.
Michael Van Peel is een chronisch cynicus, gevangen in
het lichaam van een onverbeterlijke optimist. Maar vergis u niet. Onder het aaibare uiterlijk van deze krullenbol
gaat een vlijmscherp observatievermogen en een slecht
karakter schuil. Met de olijke glimlach van een kleine kapoen schopt hij heilige huisjes omver.

Voorstellingen: om 14.30 en 16 uur
Duur: 30 minuten
Locatie: schouwburg

François Blanc is een opvallende verschijning, die geïnspireerd is op de
Franse boulevardschilders. Hij spreekt
een vreemd Frans dialect en schildert
min of meer virtuoze portretten van
voorbijgangers. Maar François trekt,
druk gesticulerend, meer aandacht
dan zijn werk. Hij is ontroerend, spannend, lief en gemeen. Een pareltje, en
een rustmoment in de drukte van alledag.

The Valerie Solanas
Muziek
Een eigenzinnige naam voor
een eigenzinnige band. De
muziek van dit viertal laat
zich niet in een hokje duwen. Een mix van pop, jazz,
swing, country, blues en
zelfs bigband zorgt voor
swingende songs. De zang
van Michaël Brijs – doe uw
ogen dicht en u hoort Frank
Sinatra – maakt met zijn licht
gestoorde teksten het geheel uniek. Waren ze in een
ver verleden vertolkers van
croonerklassiekers,
wees
dan nu gewaarschuwd: dit
zijn crooners on acid!
Voorstellingen:
om 14 en 15 uur
Duur:
30 minuten
Locatie:
schouwburg

Grime
Op een grimestand krijgen de kinderen
een leuke, nieuwe snoet opgeschilderd. Doorlopend

Ballonnenpret
Christof maakt van ballonnen echte
kunstwerkjes. Doorlopend

september 2011
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PROGRAMMA CC 'T SCHALIKEN
Vlaams Radio Koor o.l.v.
Hervé Niquet
Requiem van Fauré
Vrijdag 16 september om 20 uur
Sint-Waldetrudiskerk, Kerkstraat, Herentals
Het Vlaams Radio Koor werd als professioneel kamerkoor opgericht in 1937. Na 1998
onderging het koor een merkwaardige metamorfose. Door de combinatie van jarenlange
studio-ervaring enerzijds en een doorgedreven verjonging anderzijds, is het Vlaams Radio Koor nu een ensemble geworden van een
uitzonderlijk hoog niveau.
Hervé Niquet is de nieuwe chef-dirigent van
het Vlaams Radio Koor. Als kampioen van
de Franse muziek stelde Niquet een volledig
Frans programma samen, met als orgelpunt
het fameuze Requiem van Gabriel Fauré.
Daarvoor passeren enkele van Faurés tijdgenoten de revue: zijn mentor Saint-Saëns, zijn
salonconfrère Dubois en zijn grootste rivalen
Massenet en Gounod.

Els de Schepper
Niet geschikt als moeder
Donderdag 29 september en vrijdag 30 september om 20 uur
schouwburg
Nu eens met een vette knipoog, dan weer zonder omwegen, vertelt Els de Schepper over de
kantelmomenten waarmee ieder van ons in
het leven wordt geconfronteerd: openhartiger dan een bypassoperatie en kwetsbaarder dan een voorovergebogen misdienaar. Ze
neemt ons mee achter de schermen van haar
leven en werk, tot in haar persoonlijke hemel
en hel toe. Voor wie op zoek is naar een avond
hilarisch en ontroerend topentertainment is
de keuze snel gemaakt.
Toegang: € 23 / € 21,50 (korting) / € 20 (abo)
Website: www.elsdeschepper.be

Concert in het kader van het Festival van
Vlaanderen Mechelen/Kempen met de steun
van de provincie Antwerpen en de IOK.

Toegang: € 15 / € 13,50 (korting) / € 12 (abo)
Website: www.festivalmechelen.be
Deze voorstelling kunt u niet in het abonnement opnemen.

Info en tickets:

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

Huisfotografen gezocht
Bent u een gepassioneerde fotograaf? Wilt u in de backstageruimte van cc ’t Schaliken artiesten ontmoeten en hun bekende kop op foto
vastleggen? Schrijf u dan snel in en word huisfotograaf van cc ’t Schaliken.

Spelregels
• Stuur uw portfolio met vijf portretfoto’s op voor maandag 19 september 2011.
• Dit kan per mail aan cultuurcentrum@herentals.be met de vermelding ‘kandidatuur huisfotograaf’ of per post, ter attentie van
Nick Verhoeven.
• Een jury selecteert de beste foto’s en kiest een aantal huisfotografen.
• De huisfotografen kiezen in samenspraak met het cultuurcentrum een aantal data en artiesten met wie ze willen samenwerken.
• Op de dag van het optreden krijgt de huisfotograaf toegang tot de voorstelling en de tijd om foto’s te maken met de artiest.
• Het cultuurcentrum selecteert de beste foto en de huisfotograaf levert deze foto.
• De foto krijgt vanaf januari 2012 een plaats in de foyer van het cultuurcentrum, met vermelding van de naam van de huisfotograaf.
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expo
Kunst uit IJsselstein en Septemberdagen
Dubbeltentoonstelling over alle grenzen
Van zaterdag 3 september tot en met zondag 25 september
Open op woensdag, donderdag, vrijdag, zaterdag en zondag van 14 tot 17 uur
Kasteel Le Paige
In 2010 hebben Herentalse kunstenaars in zusterstad IJsselstein geëxposeerd. Nu is het
de beurt aan de Nederlandse kunstenaars om in Herentals tentoon te stellen. De kunstenaars die over de Nederlands-Belgische grens trekken, zijn Helen en Dick Stuart, Guillaume
Monné en Ans Wilbers.
Het tweede luik van deze dubbeltentoonstelling
belicht een van de traditionele kunstambachten uit
onze rijke Kempense traditie: het kunstsmeedwerk.
De Septemberdagen van vzw Ter Vesten stellen dit
jaar een kunstsmid uit Herentals centraal. Roger
Dierckx toont u zijn artistieke talenten, geboren uit
ijzer en vuur. Dit thema wordt hernomen door de
leden van fotoclub Anthony, die ons hun eigen kijk
brengen op de werken van Roger Dierckx.
Extra: Op zaterdag 11 september om 11 uur: herdenking voor priester-dichter Jan Lambrichts in de
Groene kathedraal, in het park.
De toegang is gratis.
I.s.m. vzw Ter Vesten

Joris Taeymans
Taeymans in de wolken
Van zaterdag 10 september tot en met zondag 2 oktober
Open op woensdag, donderdag, vrijdag, zaterdag en zondag van 14 tot 17 uur
Lakenhal
Joris Taeymans is een bevlogen kunstenaar, zo bevlogen zelfs dat zijn recentste tentoonstelling hem tot in de wolken voert. De werken beschikken over een kleurrijk en symbolisch
evenwicht. Net dankzij het feit dat Taeymans met zijn hoofd in de wolken loopt, is hij meester in het maken van weldoordachte en betoverende composities. Dat bracht hem onder
meer in La Gallería van Marbella (Spanje). Kortom, een luchtige expo die zowel jong als oud
in hogere sferen brengt. De toegang is gratis.

cultuur
Cultuurprijs
van de cultuurraad
De Herentalse cultuurraad reikt elk
jaar een cultuurprijs uit aan een persoon of vereniging die in het afgelopen
cultuurseizoen een verdienstelijke bijdrage heeft geleverd aan de cultuurbeleving in Herentals. De cultuurprijs
heeft enkel betrekking op een culturele activiteit die plaatsvond tussen
1 september 2010 en 31 augustus 2011.
U kunt kandidaturen, met de nodige
motivatie en documentatie, indienen
bij de dienst cultuurbeleid in ’t Schaliken (Grote Markt 35) of via cultuurbeleid@herentals.be. De kandidaturen
moeten voor 30 november binnen zijn.
Meer informatie en het reglement:
www.cultuurraadherentals.be

Orgelnamiddag
in de Bovenkerk
Op zondag 4 september om 16 uur bespeelt Marc Van Driessen het orgel van
de Sint-Waldetrudiskerk. Hij brengt er
werk van Heinrich Scheidemann, Johann Sebastian Bach, Eugène Gigout,
Louis Vierne en John Ireland. Marc
Van Driessen studeerde Germaanse
filologie en muziekwetenschappen. Hij
vervolledigde zijn muziekopleiding aan
het conservatorium van Antwerpen en
de Hochschule der Künste in Berlijn.
De orgelnamiddag is een initiatief van
de kerkraad in samenwerking met de
Herentalse cultuurraad en met steun
van het stadsbestuur. De toegang is
gratis.
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sport
Schaatsbaan gaat open
Op vrijdag 16 september gaat de schaatsbaan van BLOSO open. De feestelijke opening vindt
plaats tussen 17.30 en 20.30 uur. De toegang is gratis. De openingstijden van de schaatsbaan
vindt u op de laatste pagina van de Stadskrant.

Nieuwe sessies voor ouder-kind-gym
Ouders vinden na de geboorte van een kind niet altijd tijd om zelf te sporten. De sportdienst
biedt u daarom gymsessies samen met uw kind aan. Op zaterdag 24 september start een nieuwe lessenreeks van de ouder-kind-gym. Op 17 september kunt u een gratis kennismakingsles
bijwonen. De sessies combineren de conditieverbetering van de ouders met sociale en motorische ontwikkeling van het kind. De reeks omvat tien sessies en zijn onderverdeeld in drie
leeftijdsgroepen. Deelnemen kost 39 euro. Leden van de Gezinsbond krijgen een korting van
10 procent op vertoon van hun lidmaatschapskaart.

Zwemlessenreeks najaar 2011
De nieuwe zwemlessenreeksen starten op maandag 19 september. Er zijn nog enkele plaatsen
vrij.

Aquaprogramma’s Netepark
De aquaprogramma’s starten opnieuw op maandag 19 september. Het lessenrooster blijft ongewijzigd.

Onderhoudswerk zwembaden Netepark
Op 1 en 2 september zijn het recreatiedomein en de baden van het Netepark gesloten voor het
jaarlijks onderhoud. Van 1 tot 9 september is het wedstrijdbad gesloten voor groot onderhoud.
De openluchtzwembaden blijven open tot 9 september.

Scholenveldloop
Op dinsdag 27 september vindt de jaarlijkse scholenveldloop plaats. Alle Herentalse basisscholen nemen deel. De veldloop start om 9 uur en eindigt omstreeks 11.45 uur. Supporters zijn van
harte welkom in het Netepark.

Sportkampen
Op 3 en 4 november kunnen kinderen van zes tot zestien jaar deelnemen aan sportkampen.
Inschrijven kan vanaf maandag 26 september. Meer gedetailleerde informatie verschijnt in de
Stadskrant van oktober.

Sportinfrastructuur
De uurschema’s voor het nieuwe sportseizoen zijn opgemaakt. Er zijn nog enkele uren vrij in
De Vossenberg en in de sporthallen van Noorderwijk en Morkhoven. Geïnteresseerden nemen
contact op met Walter Janssens van de sportdienst.

www.Week van de Sportclub.be
Van 10 tot 18 september
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Diploma boccia
Boccia is petanque voor mensen met
een handicap. Op zaterdag 15 oktober vindt in De Vossenberg een diplomaparcours voor deze sport plaats.
Tijdens het parcours kunnen de deelnemers verschillende diploma’s verwerven. Het toernooi begint om 9.30
uur en eindigt om 17 uur. Inschrijven
kan tot 25 september bij Jo De Becker,
gsm 0485-73 21 37, jodb@telenet.be..

Klavertje vier
van G-Sport
Op zaterdag 2 oktober kunt u in De Vossenberg kennismaken met sporten voor
personen met een handicap. Van 11 tot
12 uur is er het G-gymuurtje van Corpus Sanum. Deze activiteit is bestemd
voor jongeren vanaf zes jaar met een
verstandelijke handicap. Van 13 tot 16
uur laat IE-Sport u kennismaken met
boccia, tafeltennis en curling. Alle actieve deelnemers krijgen een lekkere
pannenkoek. Ook familieleden zijn van
harte welkom. Deelnemen is gratis, en
de deelnemers zijn verzekerd.

Anders zwemmen
verhuist naar
donderdagavond
De zwemsessies voor kinderen met
een handicap vinden voortaan plaats
op donderdagavond. Van 18.15 tot 19
uur zijn er watergewenning en voorbereidende zwemoefeningen. Van 19
tot 19.45 uur is de les bestemd voor
deelnemers die zelfstandig 25 meter kunnen zwemmen. Zo verbeteren
de deelnemers op speelse wijze hun
zwemtechniek en uithouding. De lessen
vinden elke week plaats, behalve tijdens
de schoolvakanties. Tijdens deze lessen
moet een ouder het kind begeleiden.

Meer informatie

Sportdienst, De Vossenberg,
Markgravenstraat 93, tel. 014-28 52 50,
sportdienst@herentals.be

JEUGD
Verloren voorwerpen
Voor vele kinderen zorgden de speelpleinwerkingen in juli en augustus weer voor
dolle pret. Na de zomer blijven er echter
altijd verloren voorwerpen achter, zoals regenjasjes, truien, rooddozen en 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, jeugddienst@herentals.be,
www.jeugddienstherentals.be

Jeugdraad
in de startblokken!
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 de jeugd 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 vergaderingen, foto’s van verschillende activiteiten en
reglementen en aanvraagformulieren voor
fuiven, plakken en subsidies.
Meer informatie:
www.jeugdraadherentals.be,
info@jeugdraadherentals.be

Word lid
van een jeugdvereniging!
Bent u op zoek naar een leuke vrijetijdsbesteding voor uw kinderen? Waarom zouden
ze dan geen lid worden van een van de diverse Herentalse jeugdverenigingen? In september starten deze verenigingen immers
met hun nieuwe werkjaar. Op www.jeugddienstherentals.be vindt u een overzicht van
alle Herentalse jeugdverenigingen en hun
contactgegevens. Neem zeker eens een kijkje, misschien zit er wel iets naar uw smaak
tussen.
Meer informatie: : jeugddienst, Stadspark
z/n, tel. 014-21 21 86, jeugddienst@herentals.be, www.jeugddienstherentals.be

Programmawijziging Hertals Rock City
De affiche van Hertals Rock City is op het laatste moment gewijzigd. De legendarische
punkgroep GBH kan wegens een dubbelboeking niet naar het festival afzakken. De organisatie heeft deze band daarom vervangen door Psycho 44, aanstormend talent uit Grobbendonk. De groep heeft ondertussen al twee Afrekeninghits op zijn naam en zal in de
toekomst ongetwijfeld uitgroeien tot een vaste waarde in de Belgische rockscene.

Condoomautomaat in Stadspark
De jeugdraad wil jongeren aanzetten om veilig te vrijen en plaatst een condoomautomaat onder de luifel van het Koetshuis in het Stadspark. Jongeren die geen condoom
durven kopen bij een apotheek of in een winkel, kunnen op die manier toch gemak
kelijk aan een voorbehoedsmiddel geraken.
Meer informatie: jeugddienst, Stadspark z/n, tel. 014-21 21 86
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Talent
gezocht

stedelijke academies
De academies van Herentals
zijn op zoek naar nieuw talent

In ieder van ons leeft een kunstenaar. Soms moeten we enkel durven
die kunstenaar te ontdekken. De stedelijke academies staan aan uw
zijde bij deze ontdekkingstocht. Leeftijd speelt geen rol, 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 zes tot achttien jaar
tekenen, schilderen, knippen, plakken, kijken, voelen, kleien, drukken, spetten, spatten, ... De ateliers vinden plaats op woensdag en
zaterdag. Op woensdag is er een busdienst voor de jongste leerlingen uit Noorderwijk en Morkhoven.
Vanaf achttien jaar kunt u volwassenenonderwijs met daarna een
specialisatiegraad volgen. Op maandag, dinsdag en woensdag zijn
er avondcursussen schilderkunst, vrije grafiek, beeldhouwkunst en
tekenkunst. De cursussen beeldhouwkunst en tekenkunst kunt u
ook in de namiddag volgen. Verder is er nog een cursus keramiek

op maandagnamiddag en woensdagavond en een cursus video en
animatie (vanaf vijftien jaar) op zaterdagnamiddag.

Op zaterdag 3 en zondag 4 september bent u tussen 11 en 18 uur
welkom om een kijkje te nemen in de academie. De werken van het
afgelopen jaar worden tentoongesteld en de leerkrachten staan klaar
om een woordje uitleg te geven. Tijdens de kennismakingsweek van
12 tot 17 september biedt de academie u de kans om lessen bij te
wonen, zodat u nog beter kennis kunt maken met de verschillende
disciplines.
Inschrijven kan op maandag 29, dinsdag 30 en woensdag 31 augustus van 11 tot 18 uur en in september tijdens de openingsuren van
het secretariaat.
Het inschrijvingsgeld voor de kinder- en jeugdateliers bedraagt 58
euro (verminderd tarief: 38 euro). Voor de hogere graad en de specialisatiegraad betaalt u 190 euro (110 euro reductie). Wie een vrijetijdspas heeft, volgt de lessen tegen een sterk verminderd tarief.
Breng bij de inschrijving uw identiteitskaart mee.
Stedelijke Academie voor Beeldende Kunst
Markgravenstraat 77, tel. 014-28 51 55
tekenacademie@herentals.be
www.uitinherentals.be/kunstacademie

“De Academie
van Herentals
is op zoek naar
nieuw talent”

Stedelijke Academie
voor Muziek, Woord en Dans
Muziek
In de afdeling muziek kunt u bijna alle instrumenten leren bespelen: van doedelzak tot viool, van elektrische gitaar tot drums.
Kinderen tussen acht en twaalf jaar starten met tweeënhalf uur
algemene muzikale vorming per week. Vanaf het tweede jaar komt
daar een uur instrument- of 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 wel alles te weten komen over muziek en
muziek leren beluisteren? Dat kan in de optie algemene muziekcultuur. Nieuw dit jaar is dat u naast klassieke of jazz- en lichte muziek
ook kan kiezen voor folk.

Woordkunst
Wilt u graag teksten voordragen of toneelspelen? Dan kunt u terecht in de woordafdeling van de academie. 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).

INFO

jarigen volgen een uur les per week. Via eenvoudige basisbewegingen leren ze hun lichaam ontdekken en plaatsen voor het latere
klassieke ballet. Leerlingen vanaf acht jaar krijgen twee uur les per
week: een uur voor ballettechniek en een uur voor jazztechniek of
het oefenen voor optredens.

Inschrijven
Inschrijven voor de verschillende opleidingen kan op het secretariaat van de academie. Het secretariaat is tot en met 31 augustus
open op werkdagen van 14 tot 19 uur. Vanaf 1 september kunt u er
terecht op werkdagen van 14 tot 21 uur (woensdag vanaf 12 uur)
en op zaterdag van 9 tot 13 uur.
Het inschrijvingsgeld bedraagt 64 euro (verminderd tarief: 44 euro)
voor leerlingen geboren in 1994 en later, en 196 euro (verminderd
tarief: 116 euro) voor leerlingen geboren voor 1994. Wie een vrijetijdspas heeft, volgt de lessen tegen een sterk verminderd tarief.
Breng bij de inschrijving uw identiteitskaart mee.
Stedelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans

Dans
Hikstraat 28, tel. 014-21 33 05
Markgravenstraat
77het| 2200
Herentals
| tel.
014-28 51 55
Kinderen
uit het eerste tot en met
vijfde leerjaar
kunnen een
muziekacademie@herentals.be
klassieke dansopleiding volgen aan de academie. De zes- en zeven- www.samwdherentals.be
www.uitinherentals.be/kunstacademie | academie.beeldende.kunst@herentals.be
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Aankondigingen
Herfst- en Winterwandelingen
Vanaf 25 september tot 1 april 2012 kunt u elke zondag gratis een wandeling onder begeleiding van een gids maken. De wandelingen vertrekken vanuit een Herentalse horecazaak en
komen daar ook aan. De volledige kalender vindt u in de brochure die vanaf half september bij
de dienst toerisme ligt. De wandelingen duren ongeveer twee uur, vertrekken stipt om 14.30
uur en eindigen tussen 16.30 en 17 uur. Net zoals de voorbije jaren zijn er elke week ‘trage’
wandelingen, die uitstekend geschikt zijn voor families met kinderen, ouderen, kinderwagens,
rolstoelgebruikers of mensen.
Op zondag 25 september vertrekt de wandeling aan de Toeristentoren (Heistraat). Als proevertje is er een versnapering, geschonken door Toerisme Herentals. Op zondag 2 oktober vertrekt
de wandeling aan ’t Kroegske (Bovenrij 22). Als proevertje is er een verrassing van het huis,
voor een maaltijd kunt u kiezen van de kaart.

KRTZFLD VRN ZKT HNDG HRRS & JFFRW JNNS
Theatergezelschap Kreutzfeld Verein is op zoek naar Handige Harry’s en Juffrouw Jannies om
vrijwillig mee de handen uit de mouwen te steken. Kent u iets van techniek? Wilt u mee decors
bouwen? Wilt u achter licht- of geluidsknopjes postvatten? Kunt u kostuums maken? Dan bent
u welkom bij Kreutzfeld Verein. Leeftijd is van geen belang.
Wat mag u verwachten? Kreutzfeld Verein heeft nog een druk jaar voor de boeg. In oktober speelt het theatergezelschap de hypermultimediale Tararaboemvoorstelling, in november
staan ze in het NTGent tijdens het Landjuweel met De lange nasleep van een korte mededeling,
en ondertussen timmeren ze aan een nog ultrageheim project.
U krijgt de kans om achter de schermen van de verschillende producties mee te draaien. In ruil
krijgt u vrijkaarten, leuke groepsweekendjes en eeuwige dankbaarheid.

Aan wie geeft u
een pluim?
Mensen die zich belangeloos inzetten
voor anderen verdienen een pluim.
Daarom lanceert de Koning Boudewijnstichting samen met de regionale
tv-omroepen voor de achtste keer
De Pluim. Vanaf 5 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
kijkers stemmen voor de kandidaat die
volgens hen, behalve een pluim, 2.000
euro verdient. Stuur uw nominatie
voor 3 oktober naar RTV.
Meer informatie en
het nominatieformulier:
www.depluim.be, tel. 070-34 40 83

Lang en gelukkig Theaterspektakel

Meer info:
Bart Michiels,
gsm 0496-62 65 17,
bart@kreutzfeldverein.be

Jubileumconcert 50 jaar Sint-Janskoor
Het Sint-Janskoor organiseert naar aanleiding van zijn vijftigjarig bestaan een jubileumconcert.
Dit concert vindt plaats op zaterdag 15 oktober om 19.30 uur en is een samenwerking met het
Vocaal Ensemble Markant, De Populiertjes van De Leertuin en het muziekensemble noiQuattro. Na afloop is er een gezellig
samenzijn in de basisschool De
Leertuin. Het eerste drankje is
gratis, maar dan moet u wel uw
toegangsticket afgeven.
Kaarten kosten 8 euro in voorverkoop en zijn te koop bij de
deelnemende koren of op het
telefoonnummer 014-22 24 02.
Aan de kassa betaalt u 10 euro.
Kinderen jonger dan twaalf mogen gratis binnen.

Wegens het grote succes van vorig
seizoen herneemt Theaterspektakel
de voorstelling Lang en gelukkig. Lang
en gelukkig vertelt het verhaal van Assepoester, maar dan net even anders:
Assepoes is de vriendin van Roodkapje, de boze stiefdochters heten Paris
en Hilton en de Boze Wolf voelt zich
gediscrimineerd. Deze familievoorstelling vindt plaats in de kamertheaterzaal van ’t Hof op 24, 30 september, 1,
7 en 8 oktober 2011 telkens om 20 uur.
De voorstellingen op zondag 2 en 9 oktober beginnen om 15 uur.
Kaarten kosten 8 euro en 7 euro voor
-26’ers, +55’ers, groepen van tien
personen (vooraf reserveren) en leden van Open Doek. Reserveren kan
bij cc ’t Schaliken, Grote Markt 35,
2200 Herentals, tel. 014-28 51 30.
Meer info op www.theaterspektakel.be
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Aankondigingen
Kempen Kookt! en Kempen Zingt!
Erfgoedcel Kempens Karakter start
samen met Rurant en Vormingplus
twee nieuwe erfgoedprojecten op:
Kempen Kookt! en Kempen Zingt!.
Hiervoor is de erfgoedcel op zoek
naar mensen die nog weten wat er
een tijd geleden gekookt, gebakken
en gebrouwen werd in de Kempen,
of wat er tijdens feestdagen op tafel kwam. Ook foto’s, filmpjes, menukaarten, recepten, kookschriftjes en ander materiaal zijn welkom.
FOTO UIT ONZE-LIEVE-VROUW-OLEN
(bron: collectie Lisette Boeckx)

Voor het project Kempen Zingt!
zoekt de erfgoedcel Kempense liedjes en ook de verhalen en tradities
die met die liedjes samenhangen.
Weet u bijvoorbeeld nog welke
liedjes er bij een bruiloft of een kinderspelletje hoorden of welke er
op school werden geleerd en welke
daar zeker te onfatsoenlijk voor waren?

Als u informatie of materiaal hebt,
kunt u contact opnemen met projectcoördinator Tim Willekens.
FOTO VAN DE SPILZAKKEN, TIJDENS OPTREDEN OP Materiaal dat u uitleent, krijgt u
HEILIG BLOEDKERMIS IN HOOGSTRATEN
natuurlijk terug, eventueel nadat er
(bron: collectie Stedelijk Museum Hoogstraten)
een digitale kopie van is gemaakt.
Meer informatie:
Tim Willekens, erfgoedcel Kempens Karakter, Begijnhof 27, tel. 014-22 97 40,
tim@kempenkookt.be, tim@kempenzingt.be, www.kempenkookt.be, www.kempenzingt.be

Poëzie met Kempens Karakter
De erfgoedcel Kempens Karakter en Kollectief Maksimaal zijn op zoek naar poëzie uit Berlaar, Grobbendonk, Herenthout, Herentals, Lier, Lille, Olen, Nijlen en Vorselaar. De bedoeling is om tegen de zomer van 2012 een dichtbundel uit te brengen met poëzie van vroeger
en nu uit de regio. Zo wordt de poëzie uit onze regio ook voor het nageslacht bewaard.
De poëziebundel zal werk bevatten van zowel bekende als onbekende dichters die een
band hebben met onze regio. De dichters mogen overleden zijn, maar er is ook plaats voor
levende dichters. Enige voorwaarde is dat de poëzie op een of andere manier verband
heeft met het cultuurerfgoed van onze regio. Een mogelijke inspiratiebron is daarbij de
erfgoeddatabank van Kempens Karakter.
U kunt uw gedichten, of die van een overleden dierbare, opsturen naar erfgoedcel Kempens Karakter, Fundatiehuis, Begijnhof 28, 2200 Herentals. U mag uw poëzie ook digitaal
bezorgen via een formulier op www.kempenskarakter.be.
Meer informatie: Kempens Karakter, Fundatiehuis, Begijnhof 28, 2200 Herentals,
tel. 014-21 97 00, www.kempenskarakter.be
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Ouderenmishandeling:
zwijgen biedt
geen uitkomst
In België wordt één op drie ouderen geconfronteerd met mishandeling. Het is
echter zeer moeilijk op te sporen. Onder
ouderenmishandeling verstaan we niet
enkel fysiek geweld of psychische terreur.
Ook verwaarlozing, financiële uitbuiting,
seksueel misbruik of het schenden van
basisrechten (briefgeheim, privacy, …)
zijn vormen van mishandeling.
Als u met ouderenmishandeling te maken hebt, of u hebt er vermoedens over,
dan kunt u terecht bij het Vlaams Meldpunt Ouderenmis(be)handeling. Het
Vlaams Meldpunt helpt u bij het zoeken
naar een oplossing. Meldingen kunnen
anoniem gebeuren, en het meldpunt is
onderworpen aan het beroepsgeheim.
Meer informatie: Vlaams Meldpunt
Ouderenmis(be)handeling, tel. 078-15 15 70,
meldpuntomb@skynet.be,
www.meldpuntouderenmishandeling.be

Georges over
oudermishandeling
Op zondag 11 september om 14.30 uur
speelt Theater Waverland het toneelstuk Georges, in een regie van René
Verreth. In dit stuk maakt u kennis met
de problematiek van oudermishandeling bij ouderen die thuis door familie
opgevangen worden. De voorstelling
vindt plaats in cc ’t Schaliken en is een
organisatie van de seniorenraad. Kaarten kosten 1,5 euro en zijn te koop bij
de dienst sociale zaken of in Het Convent.

Meer informatie: dienst sociale zaken,
administratief centrum, Augustijnenlaan 30, tel. 014-28 50 50

Aankondigingen
Laat een frisse wind door uw huis waaien
Elk jaar studeren in België tientallen internationale studenten. Dat kan een semester zijn, of een
volledig schooljaar. Ze maken deel uit van een gastgezin, een klas en een nieuwe vriendenkring.
Een buitenlandse student in huis nemen is een verrijking voor uw gezin en uw omgeving. Voelt u
het kriebelen en wilt u meer over de opvang van internationale studenten? Neem dan contact op
met Youth for Understanding.

Het Convent
Lokaal
dienstencentrum

Meer informatie: Youth for Understanding, tel. 015-79 50 04, www.yfu.be

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

Wandeling in centrum van Herentals met de Gezinsbond

Open dag

De Gezinsbond maakt op zaterdag 24 september een gezinswandeling door het centrum van
Herentals. Tijdens de wandeling is er zoektocht naar verborgen letters in winkels die korting
geven aan leden van de Gezinsbond. Onderweg is er soep, een frietje, een drankje en een ijsje.
De wandeling vertrekt om 12 uur aan het administratief centrum en arriveert daar om 17 uur
terug. Deelnemen kost 5 euro per persoon. Kinderen jonger dan 12 jaar mogen gratis mee. De
maximale deelnameprijs per gezin is 10 euro. Inschrijven kan tot 19 september. U kunt de deelnameprijs storten op de rekening van de Gezinsbond (BE94 7895 8133 0314) met vermelding
van naam, aantal deelnemers en uw lidnummer van de Gezinsbond.
Meer informatie: Paul Moons, moonspaul@hotmail.com,
tel. 014-70 74 70 of Jef Haest, jefhaest@hotmail.com, gsm 0472-46 14 49

Magie en hekserij in kasteel Le Paige
Op vrijdag 23 september kunt u in kasteel Le Paige een interessante lezing volgen over magie en
hekserij. De voordracht wordt gegeven door dr. Marcel Gielis. De voordracht begint om 20 uur
en is een organisatie van de Herentalse Geschiedkundige Kring in samenwerking met Ter Vesten.

Sporten tegen kanker
Op zondag 25 september organiseert het 29 Bataljon Logistiek de elfde editie van Sporten tegen
kanker. De opbrengst voor dit evenement gaat naar het Olivia Hendrickx Research Fund. Er zijn
wandelingen van 5, 6 en 12 kilometer. U kunt starten tussen 8 en 14 uur. Tussen 8 en 11 uur
kunt u ook vertrekken voor een veldtoertocht (15, 25 en 45 kilometer) en een wegrit (50 en 100
kilometer). Tussen 9 en 14 uur kunt u vertrekken voor een familiefietstocht van 25 kilometer. Om
15 uur is er een massajogging van 5, 10 of 15 kilometer. Deelnemen kost 4 euro in voorverkoop.
Aan de kassa betaalt u 5 euro.
Meer informatie: Hans Horemans, tel. 0477-69 76 17, hans.horemans@mil.be

Vrijwilligerswerk bij de Kinder- en Jongerentelefoon,
iets voor u?
De Kinder- en Jongerentelefoon (KJT) is er voor kinderen en jongeren met een verhaal, een vraag
of een probleem. Elk contact via mail, chat, forum of telefoon (gratis en niet op de rekening) is
anoniem. Dagelijks, behalve op zon- en feestdagen, bieden heel wat vrijwilligers een luisterend
oor of een vlotte pen om vragen te beantwoorden, kinderen moed in te spreken of raad te geven. De Kinder- en Jongerentelefoon beantwoordt per jaar ongeveer 33.000 oproepen. En 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 of e-mail willen beantwoorden. KJT biedt een goede opleiding en een zinvolle vrijetijdsbesteding binnen een tof team.

Op zondag 11 september zet Het Convent de deuren open voor het grote publiek. Verschillende tentoonstellingen
en demonstraties laten u kennismaken
met de werking van het dienstencentrum. In de cafetaria kunt u iets eten
en drinken. Iedereen is welkom tussen
13 en 18 uur. De toegang is gratis.

Ondersteuningsgroep dementie
De maandelijkse ontmoeting voor
partners en familieleden van mensen
met dementie vindt plaats op woensdag 14 september van 17 tot 18.30 uur.
Advocaat Bieke Verhaegen geeft meer
uitleg over de wettelijke bepalingen bij
dementie. Vooral het aanduiden van
een voorlopig bewindvoerder is hierbij
belangrijk. Nadien is er mogelijkheid
om vragen te stellen. Deelnemen is
gratis.

Computergebruik voor senioren
Vanaf september kunt u opnieuw in het
dienstencentrum terecht voor computerlessen. Er is een leslokaal met tien
computers en de lessen zijn aangepast
aan uw tempo. De beginnerscursus
bestaat uit zes lessen, waarbij u geen
voorkennis nodig hebt. Hebt u de basisvaardigheden om een computer te
gebruiken, dan kunt u voortgaan met
een vervolgcursus. Als meer ervaren
gebruiker kunt u cursussen volgen
over programma’s als Publisher, PowerPoint, Excel of Photoshop. Wegens
het grote aantal geïnteresseerden is er
een wachtlijst.

Meer informatie: tel. 02-534 37 43, info@kjt.org of www.kjt.org/vrijwilligers
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CURSUSAANBOD
Jogcursus
Op woensdag 7 september start de Jogclub Herentals met een nieuwe reeks joggen voor beginners. De lessen vinden telkens plaats op woensdag om 19.30 uur in het BLOSO-centrum.
Lesgeefster Mieke Boeckx schreef een verantwoord programma waarmee beginnende joggers
in tien weken tijd vijf kilometer leren joggen. Deelnemen kost 30 euro. In de prijs is een boek
met informatie inbegrepen. CM-leden krijgen, na het behalen van hun diploma, 10 euro terugbetaald. Inschrijven kan tijdens de eerste les vanaf 19 uur of op www.miekeboeckx.be.
Meer informatie:
Mieke Boeckx, tel. 014-55 57 59, mieke.boeckx@telenet.be

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 21
september om 20.45 uur een gratis
proefles en demonstratie bijwonen
in het Instituut van de Voorzienigheid
(Wolstraat 27).
Meer informatie: Inge Van den Eynde,
tel. 014-51 98 20, www.shangri-la.be

Vzw Kreatief
Vzw Kreatief Herentals start op maandag 19 september met een nieuw
cursusaanbod. Het aanbod is zeer uiteenlopend en bevat computerlessen,
taalcursussen, confectie, bloemschikken, kantklossen en koken. De cursussen vinden plaats in het Gildenhuis
(Grote Markt 25). Inschrijven kan op
donderdag 1 en vrijdag 2 september
van 10 tot 16 uur.

Opvoedingsadvies met Triple P
Op maandag 26 september, 3, 10, 17 en 24 oktober en 21 november 2011 kunt u in de vergaderzaal van de jeugddienst (Stadspark z/n) terecht voor het opvoedingsadvies van Triple P. Dat
staat voor Positive Parenting Program, en wil ouders leren om op een positieve manier met
hun kinderen om te gaan. De sessies vinden plaats van 19.30 tot 21.30 uur. Na de wekelijkse
sessies krijgt u nog drie telefonische opvolgsessies en een afsluitsessie. Het opvoedingsadvies
is bestemd voor ouders met kinderen van nul tot twaalf jaar.
Meer info:
CKG Kinderland, tel. 03-482 10 71, triplep@ckgkinderland.net

Start To Run met AC Herentals
AC Herentals organiseert een jogcursus voor iedereen die op een verantwoorde en ontspannende manier wil bewegen en sporten. De cursus staat open voor 50-plussers. De jogcursus
start op donderdag 15 september, met eerst een infomoment. De lessen vinden plaats op het
BLOSO-centrum, telkens op maandag en donderdag om 19.30 uur. Vooraf inschrijven is niet
nodig. Inschrijven kan enkel op het infomoment. Deelnemen kost 25 euro. De geslaagden krijgen het Start To Run-diploma van de Vlaamse Atletiekliga.
Meer informatie:
Jos Van de Water, tel. 014-23 49 99, www.acherentals.be
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Meer informatie: Margot Proost,
tel. 014-61 52 73,
kreatief.herentals@skynet.be,
www.vzwkreatief.be

Makoto Ryu
Makoto Ryu is een vorm van jiujitsu die
voor iedereen toegankelijk is. De technieken zijn niet gebaseerd op spierkracht en iedereen traint naar eigen
vermogen. Er wordt niet aan competitie gedaan. Weerbaarheid, zelfvertrouwen en zelfcontrole zijn het uiteindelijke doel. In september kunt u gratis
en zonder verplichting twee proeflessen volgen. De lessen vinden plaats in
het BLOSO-centrum op maandag van
19.30 tot 21 uur (+16-jarigen) en op zaterdag van 10.30 tot 11.30 uur (zeventot zestienjarigen). Loszittende kleding
wordt aangeraden.
Meer informatie: Makoto Ryu Ju Jutsu
Herentals vzw, tel. 014-70 38 76, www.
makotoryuherentals.be

BURGERZAKEN
Yoga voor gevorderen
en beginners
Seva Yoga Kempen, een vereniging erkend door de Belgische Yogafederatie,
organiseert yogalessen in de turnzaal
van de vrije basisschool (W)Onderwijs
(vroeger: Dol-Fijn), Nonnenstraat 16.
Op donderdag 1 september om 19.30
uur begint er een nieuwe beginnerscursus. Op dinsdag 6 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

Basiseducatie:
leren in uw eigen tempo
Ook dit jaar organiseert het Centrum
voor Basiseducatie Zuiderkempen gratis cursussen in Geel. U kunt cursussen volgen als Beter lezen en schrijven,
Vlotter rekenen in het dagelijkse leven
en Engels voor beginners. 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, bus of tram?
Dan kunt u zich inschrijven voor de
cursus Op stap met kaart en openbaar
vervoer. Ten slotte is er de cursus Gelukkige kinderen, gelukkige ouders die
u helpt om op een positieve manier
om te gaan met uw kinderen.
Meer informatie en inschrijvingen:
Centrum Basiseducatie Zuiderkempen,
Kollegestraat 21, 2240 Geel,
tel. 014-58 41 91,
zuiderkempen@basiseducatie.be,
www.basiseducatie.be

Huwelijksaangiftes
Jesse Dankers (Herentals) en Marijke Lievens (Herentals)

Joris Bruyninckx (Herentals)en Inge Van Looveren (Herentals)
Lowie Beutels (Herentals) en Katrijn van Laarhoven (Herentals)
Bert Gios (Herentals) en Cindy Lathouwers (Herentals)
Griet Witvrouwen (Herentals) en Goele Mangelschots (Herentals)
Dirk Dierckx (Herentals) en Betty Van de Ven (Herentals)
Timothy Gebruers (Herentals) en Nele Thiels (Herentals)
Wim Bosmans (Herentals) en Jessica Willems (Herentals)
Kobe Van Looy (Herentals) en Cindy Van den Eynde (Herentals)
Artur van den Hil (Herentals) en Paola Bult (Herentals)
Tom Moulaert (Herentals) en Yuen Lan Leung (Herentals)
Steven Huysmans (Herentals) en Dorien Climan (Herentals)
Luc Clé (Herentals) en Vicky Van Genechten (Herentals)
Kristof Maes (Herentals) en Griet Lathouders (Kasterlee)
Alain Jacops (Herentals) en Alla Moiseeva (Herentals)
Sebastiaan van Dun (Herentals) en Annelies Verellen (Herentals)
Walter Vleugels (Herentals) en Maria La Mela (Herentals)
Steven De Voeght (Herentals) en Caroline Wens (Herentals)
Bart Liekens (Herentals) en Inge Schoors (Herentals)
Benjamin Van Dessel (Herentals) en Linsey Rollé (Herentals)
Bart Verlinden (Herentals) en Tigla Meir (Herentals)
Dieter De l’arbre (Olen) en Valérie Van de Wiele (Herentals)
	Nick Janssens (Herentals) en Nathalie Vermylen (Herentals)

Huwelijken
David Kevelaers (Herentals) en Karin Boeckx (Herentals)
Dimitri Van Ende (Herentals) en Ann Van Gompel (Herentals)
Robby Smets (Herentals) en Nikki Dams (Herentals)
Tom Nuyts (Herentals) en Evy Van Looy (Herentals)
David Van den Bruel (Herentals) en Gerlinde Van den Bergh (Herentals)
	Frederik Govaert (Herentals) en Nele Cloots (Herentals)
Bert Moonen (Herentals) en Sandy Verlinden (Herentals)
Paul De Winter (Herentals) en Theophiel Van Goethem (Herentals)
Pieter Marchand (Herentals) en Kris Geboes (Herentals)
Artan Gjecaj (Herentals) en Emiljana Aliaj (Dedaj Pukë, Albanië)
Leslie Smans (Herentals) en Liesbeth Calaerts (Herentals)
Koen Goyvaerts (Herentals) en Evelien Pandelaers (Herentals)
Yves Cloostermans (Herentals) en Yigit Baelus (Herentals)
Mattias Deboutte (Gent) en Griet Verwerft (Herentals)
Luc De Winter (Herentals) en Katrien Govaerts (Herentals)
Sven De Ceulaer (Herentals) en Elly Helsen (Herentals)
Benedictus Proost (Herentals) en Carina Van de Sande (Herentals)
	Filip Van Den Bosch (Herentals) en Annelies Peeters (Herentals)
Axel Boeynaems (Herentals) en Nadia Da Silva (Herentals)
Denis Raets (Herentals) en Wendy Truyens (Grobbendonk)
Johan Laureys (Herentals) en Sindy Sterckx (Herentals)
Koen Van Elsen (Herentals) en Eveline Verbercht (Herentals)
Gunther Van Hoof (Herentals) en Kizzy Vanhove (Herentals)
Cédric Goris (Herentals) en Sofie Michielsen (Herentals)
Rob Van de Poel (Herentals) en Evy Bastiaens (Herentals)
Kristof De Maeyer (Herentals) en Debbie Sas (Herentals)
Dries Van Aelst (Herentals) en Ilse Van Ruijssevelt (Herentals)
Wim Schram (Herentals) en Els Peeters (Herentals)
Bob Heylen (Herentals) en Liesbeth Leysen (Herentals)
Jihad Jaffar (Afrine, Syrië) en Hannan El Grafel (Herentals)
Pascal Smans (Herentals) en Kathleen Van Riet (Herentals)
Ive Daems (Herentals) en Wendy Van Bael (Herentals)
José Peñasco Garcia (Herentals) en Dong Yin Chun Chen (Sucre, Arugua, Venezuela)
Tom De Winter (Herentals) en Ellen Vermeyen (Herentals)
Leo Van Thielen (Herentals) en Hilde Dhallé (Herentals)
Jef Boeckx (Herentals) en Sarah Malevé (Tienen)
Sonny Vercammen (Herentals) en Renske Vertommen (Herentals)
Willem Soetewey (Herentals) en Vanessa Van Orshaegen (Herentals)
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Geboorten
04-05 Marie, dochter van Nikky Leirs en Dirk Verherstraeten
06-05	Robbe, zoon van Jolien Sterckx en Geert Vandenbergh
09-05 Kyara, dochter van Gitte Clerckx en Glen Segers
12-05 Mauranne, dochter van Deirdre Van Buren en Nick Stausens
12-05 Mathieu, zoon van Deirdre Van Buren en Nick Stausens
13-05 Alec, zoon van Kelly Bertels en Nico Wouters
13-05 Sepp, zoon van Kelly Van Nueten en Gert Geeraerts
17-05 Morris, zoon van Els De Jonghe en Jurgen Leysen
19-05	Nadia, dochter van Barbara Scibior en Flàvio Domingos
19-05 Jamey, dochter van Jessica Vranken en Kirsten Geukens
20-05 Delano, zoon van Debby Mens en Jimmy Baeyens
21-05 Sam, dochter van Marijke Van den Broeck en Maarten Pieters
22-05 Lewis, zoon van Wendy Peeters en Joël Janssens
22-05 Larissa, dochter van Stéphanie Oosterlynck en Johannes Semel
24-05	Floris, zoon van Christina Heremans en Peter Vermeulen
27-05 Mirjeta, dochter van Mejreme Dalipi en Ekrem Dalipi
29-05 Eline, dochter van Inge Meeuwssen en Cédric Loosfeld
01-06 Lea, dochter van Mieke Horemans en Nick Van Bulck
02-06 Gil, zoon van Elisabeth Peeters en Hans Eyckmans
05-06 Elena, dochter van Hannan El Grafel en Jihad Jaffar
07-06	Fin, dochter van Caroline Haverans en Bart Gybels
11-06 Jonas, zoon van Wendy Ives en Gert Vervoort
11-06 Noah, zoon van Dorien Henderickx en Christophe Van den Bossche
15-06 Umar, zoon van Yekaterina Maxyutenko en Mourad Abaev
16-06 Lisa, dochter van Serio Marfim en Barry Van Linden
19-06 Leon, zoon van Ann Geerts en Ief Verstappen
20-06 Natascha, dochter van Anouschka Vervoort
21-06 Joël, zoon van Katia Luyten en Christof De Clerck
23-06 Olivia, dochter van Rebecca Leysen en Hans Torfs
24-06	Fil, zoon van Ans Vandriessche en Andy Geysen
27-06 Luna, dochter van Chantal Nuyts en Dennis Van Akeren
27-06 Wies, zoon van Annelies Asselberg en Bart Van den Broeck
28-06 Victor, zoon van Leen Molenberghs en Bert Martens
28-06 Lynne, dochter van Kelly Horemans en Stefan Moons
29-06 Iljo, zoon van Tessa Heylen en Jurgen Smets
29-06 Luna, dochter van Inge Liekens en Michel Schellens
04-07 Axelle, dochter van Lieselotte De Kinder en Mike Scherbeijn
08-07 Alexander, zoon van Aswintha Laeremans en Kristof Van Den Bosch
08-07 Liam, zoon van Els Knaeps en Ronald Van Mieghem
11-07 Milan, zoon van Sarah Van Uytsel en Wim Van Echelpoel
12-07 Ilyana, dochter van Yentl Pickery en Arnaud Van Pellecom
12-07 Lukas, zoon van Natacha Van Meirvenne
13-07 Nore, dochter van Elies Maegh en William Vetters
14-07 Sus, zoon van Gina Du Bosch en Robin Leysen
14-07	Flor, zoon van Gina Du Bosch en Robin Leysen
16-07 Jade, dochter van Joy Debecker
17-07	Faith, dochter van Marjolein Loos en Dave Sels
17-07 Jozefien, dochter van Geertrui Cools en Jan Heylen
18-07 Juliette, dochter van Inge Smets en Kristof Van Mechelen
19-07 Marlies, dochter van Karolien Baum en Mario Gios
20-07	Farhan, zoon van Barikisu Tahiru en Abdul Djibrila
21-07 Jaden, zoon van Candelaria Torres de Weyers en Juan Alcantara Reyes
21-07 Yince, dochter van Stephanie Buls en Michael Camerier
23-07	Nono, zoon van Linsey Rollé en Benjamin Van Dessel
24-07 Liam, zoon van Sandra Geerts en Tom Simons
24-07 Lentel, dochter van Vicky Verelst en Bart Van Eynde
25-07 Warre, zoon van Heidi De Cuyper en Frederik Van den Bruel
26-07 Olivia, Nadine Jonkers en Koen Van Elsen
27-07 Baoying Bonnie, dochter van Qianyun Su en Min Zhi Yang
28-07	Rika, dochter van Elke Roevens en Koen Van de Weyer
01-08 Vesper, dochter van Hildegarde Smets van Joris Torfs
03-08 Sem, zoon van Wendy Van de Velde en Dave Dankers
07-08 Hanne, dochter van Elke Cornelissens en Michael Schippers
07-08 Viktor, zoon van Nele Van den Bulck en Mario Helsen
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Overlijdens
06-05 Hendrik Verreydt (83), weduwnaar van Laura Van Houdt
08-05 Roger Van Vaerenbergh (77)
09-05 Cynthia Volders (37)
10-05 Modestus Liekens (79), echtgenoot van Maria Wynants
13-05 Simonne Verwimp (84), weduwe van Dionysius Van Hoof
14-05 Antonius Meuris (84), echtgenoot van Maria Boeckx
22-05 Maria Vanstapel (62), echtgenote van Walter Van Moorleghem
23-05 Suzanna Devos (67), echtgenote van Rudolf De Bock
26-05 Germania Horemans (73), echtgenote van Jan Menheere
29-05 Karel Van der Velde (95), weduwnaar van Maria Van der Velde
31-05 Joanna Van Goubergen (85), echtgenote van Jan Mens
03-06 Martha Meeus (90), weduwe van Jan Bastiaensen
03-06 An Laureys (33)
04-06 Clement Geeraerts (84), weduwnaar van Maria Peeters
05-06 Anna Claes (88), echtgenote van Alfons Taels
06-06	Florentina Robben (85), weduwe van Jozef Vervoort
07-06 Virginia Ceuppens (71), echtgenote van Jozef Van Hove
10-06 Irma Peeters (90), weduwe van Eugeen Vangenechten
18-06	François Bieseman (59)
18-06 Lucia Naets (81), echtgenote van Jan Van Rompaey
24-06 Maria Bogaerts (77), weduwe van Carolus Van Lommel
25-06 André Lachi (68), weduwnaar van Hortentia Goolaerts
27-06 August Verwerft (74), echtgenoot van Rita Devos
28-06 Maria Dams (100), weduwe van Carolus Peeters
28-06 Rosa De Houwer (87), weduwe van Frans Callaerts
29-06 Lea Blanckaert (91), weduwe van Albertus Seghers
30-06 Elisabeth Sauvillers (73), echtgenote van Marcel De Winter
02-07 Herman Melis (70), echtgenoot van Maria De Ceuster
04-07 Josephus Van Eijnde (78), echtgenoot van Virginia Verschueren
07-07 Jean Van Looy (51)
08-07 Josephina Becquet (90), weduwe van Frans Embrechts
09-07 Leona Leys (85), echtgenote van Bernard Moyaert
09-07 Godelieve Steurs (45), echtgenote van Andres Liefsoens
12-07	Frans Van Sanden (89), weduwnaar van Juliana Vleugels
15-07 Victor Van de Wouwer (74), echtgenoot van Anna Helsen
17-07 Paula Van Looy (79), weduwe van Joseph Van de Velde
21-07 Marcellus Valckx (79)
22-07 Jean Magis (77), echtgenoot van Ludovica Heylen
24-07 Achiel Bekers (82), echtgenoot van Paula Nuyts
24-07 Julius Van der Linden (82), echtgenoot van Maria Mertens
25-07 Ludovicus Canters (79), echtgenoot van Maria Verwimp
28-07 Maria Vercammen (81), weduwe van Renatus Deckers
04-08 Leopoldus Van Lommel (69)
05-08 Joanna De Laet (91), weduwe van Carolus Dierckx
06-08 Georgette De Min (83), weduwe van Leonard Vervoort
06-08 Maria De Swert (84), weduwe van August De Becker
09-08 Augustinus Maes (96), weduwe van Josephina Benijts

Leer reanimeren en defibrileren
Vanaf 1 september kunt u bij het Herentalse Rode Kruis een cursus reanimeren en defibrileren volgen. In eerste instantie is de
cursus bestemd voor mensen die ooit al een opleiding EHBO gevolgd hebben. Het Rode Kruis nodigt daarom alle oud-cursisten
uit voor een reüniecursus, gevolgde door een barbecue. Deze
reünie vindt plaats op zaterdag 1 oktober van 14 tot 17 uur in
het Instituut van de Voorzienigheid (Burchtstraat). Inschrijven is
verplicht en kan tot 5 september.
Meer informatie: http://herentals.rodekruis.be

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

25/08 MUZIEK

Donderse Dagen – Está Loco / Buitenplein cc ’t Schaliken / 20.30 uur

Van
tot

25/08 UIT
28/08

Noorderwijk Alive

Van
tot

28/08 KERMIS
30/08

Morkhovenkermis

Z0

28/08 FIETS

De Schakel / Zaal ’t Hof, Grote Markt 41 / Vertrek tussen 8 en 14 uur

WANDEL

Zomerwandeling: Oud Gasthuiswandeling / Lakenhal / 14.30 uur

SPORT

Nationale Paardenkoersen / Renbaan Smolders, Kamergoor / Van 14
tot 19 uur

MA

29/08 BLOED

Bloedinzameling / Parochiecentrum Noorderwijk /
Van 17.30 tot 20.30 uur

DI

30/08 RAAD

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

actieve senior
OKRA Sint-Waldetrudis
Elke dinsdag

Turnen

Elke woensdag Fietsen

ZA
03, 10 SPORT
en
24/09
Van 03/09 TENTOON
tot 25/09

Gratis Ju Jutsu proeflessen voor de jeugd / BLOSO-centrum,
Vorselaarsebaan 60 / Van 10.30 tot 11.30 uur

Elke donderdag Petanque

Kunst uit IJsselstein en Septemberdagen – Dubbeltentoonstelling over
alle grenzen / Kasteel Le Paige / op woensdag, donderdag, vrijdag,
zaterdag en zondag van 14 tot 17 uur

OKRA Sint-Antonius

Van
tot
ZA

03/09 KERMIS
12/09
03/09 OPEN

Septemberkermis / Grote Markt

ZO

04/09 OPEN

Open atelierdagen Stedelijke Academie voor Beeldende Kunst /
Markgravenstraat 77 / Van 11 tot 18 uur

Open atelierdagen Stedelijke Academie voor Beeldende Kunst /
Markgravenstraat 77 / Van 11 tot 18 uur

MUZIEK

Orgelnamiddag met Marc Van Driessen / Sint-Waldetrudiskerk / 16 uur

TUIN

Aanplanten en onderhouden van fruithagen / Herentalse Volkstuinen /
10 uur

MA 5, 12, 19 SPORT
en
26/09
DI
06/09 SENIOR
RAAD

Gratis Ju Jutsu proeflessen voor volwassenen / BLOSO-centrum,
Vorselaarsebaan 60 / Van 19.30 tot 21 uur
Grijze Panters – bezoek aan het MAS in Antwerpen / 13.30 uur
Info: Ruf Van Cauter, tel. 014-21 12 69

Gemeenteraad / Raadzaal administratief centrum,
Augustijnenlaan 30 / 20 uur
Jogclub Herentals: start jogcursus voor beginners / BLOSO-centrum /
19.30 uur

WO

07/09 SPORT

VR
Van
tot

Hertals Rock City / Netepark, Vorselaarsebaan 56 / 13 uur
09/09 MUZIEK
10/09 TENTOON Joris Taeymans – Taeymans in de wolken / Lakenhal / op woensdag,
donderdag, vrijdag, zaterdag en zondag van 14 tot 17 uur
20/10

ZA

10/09 MUZIEK

Hertals Rock City / Netepark, Vorselaarsebaan 56 / 13 uur

ZO

11/09 OPEN

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

UIT

Open Monumentendag / Stadscentrum / Van 10 tot 18 uur

TONEEL

Georges / cc ’t Schaliken / 14.30 uur

Van
tot
WO

12/09 OPEN
17/09
14/09 INFO

Kennismakingsweek in de Stedelijke Academie voor Beeldende Kunst /
Markgravenstraat 77 / Info: tel. 014-28 51 55

DO

15/09 RAAD

Milieuadviesraad / Raadzaal administratief centrum,
Augustijnenlaan 30 / 20 uur

INFO

Vrouweninfo: informatie over ons gehoor door hoorcentrum Aerts /
Fundatiehuis / Van 13.30 tot 16.30 uur / Meer informatie: Louisa Van
Sand, tel. 0478-60 23 03

VR

16/09 MUZIEK

Festival van Vlaanderen / Vlaams Radio Koor o.l.v. Hervé Niquet –
Requiem van Fauré / Sint-Waldetrudiskerk / 20 uur

ZA

17/09 OPEN

Open dag Digidak / ’t Peeseeke, Nederrij 115 / Van 10 tot 15 uur

ZO

18/09 TUIN

Bloemschikken van een herfststuk / Herentalse Volkstuinen / 10 uur

DI

20/09 SENIOR

Grijze Panters – Verhalen bij traditionele Kempense gerechten (in samenwerking met Vormingplus Kempen) / Het Convent / 14 uur / Info: Ruf Van Cauter,
tel. 014-21 12 69

WO

21/09 SPORT

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

VR

23/09 INFO

Hekserij en magie / Lezing / Kasteel Le Paige / 20 uur
Stadswandeling Gezinsbond / Vertrek aan administratief centrum / 12 uur

ZA

UIT
24/09 TONEEL

ZO

25/09 UIT

Herfst- en Winterwandelingen / Toeristentoren, Heistraat /
Vertrek om 14.30 uur

Lang en Gelukkig – Theaterspektakel / Kamertheaterzaal ’t Hof / 20 uur

UIT

Openingsfeest / cc ’t Schaliken / vanaf 14 uur

EXPO

Tentoonstelling en eetdag van OKRA / Sint-Antoniuszaal,
Kapucijnenstraat 7 / Van 10 tot 18 uur
Sporten tegen kanker / Domein Den Troon, Grobbendonk / Vanaf 8 uur
Scholenveldloop / Netepark

RAAD

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

SPORT

Scholenveldloop / Recreatiedomein Netepark / Van 9 tot 11.45 uur

DO

29/09 HUMOR

Els de Schepper – Niet geschikt als moeder / cc ’t Schaliken / 20 uur

VR

30/09 HUMOR

Els de Schepper – Niet geschikt als moeder / cc ’t Schaliken / 20 uur

ZA

01/10 EXPO

TONEEL

SPORT
ZO

TONEEL
02/10 UIT
EXPO

Elke woensdag Fietsen

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

OKRA Onze-Lieve-Vrouwparochie
Fietsen
Elke dinsdag
Elke woensdag Petanque

MA 12/09

Wandelen

Vertrek aan Onze-Lieve-Vrouwkerk / 13 uur
Plein in de Rozenstraat / 13.30 uur
Info: Karel, tel. 014-21 65 03
Kesselheide, vertrek aan station met Lijnbus 150 /
12.51 uur / Info: Jos Wouters, tel. 014-21 29 04

S-Sport
Elke dinsdag

dansen

Dansen voor senioren op moderne muziek (zonder
partner) Sportcomplex De Vossenberg
Van 9 tot 10.30 uur (beginners)
van 10.30 tot 12.00 uur (gevorderden)
Info: M. Louise Bertels (tel. 014-21 99 79) of Rosetta
Van de Voorde (tel. 014-70 79 39)

Elke dinsdag

Petanque
minigolf

Het Convent / 13 uur
Info: Albert Corthout, tel. 014-21 99 79

Elke
donderdag
Elke
donderdag

Fietsen

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

dansen

Dansen voor senioren op moderne
muziek (zonder partner) /
Sportcomplex De Vossenberg /
Van 10 tot 12.30 uur (beginners)
Info: M. Louise Bertels (tel. 014-21 99 79) of Rosetta
Van de Voorde (tel. 014-70 79 39)

Cursus babymassage / Well2DAY-centrum, Zandstraat 42 /
Van 10 tot 11 uur

16/09 VROUW

SPORT
27/09 JEUGD

Petanque

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

VR

DI

Elke maandag

Sportcomplex De Vossenberg /
Van 14 tot 15 uur
Vertrek aan de Sint-Waldetrudiskerk /
13.30 uur
Het Convent / Van 13.30 tot 17 uur

JEUGD
happy
Elke vrijdaghour
namiddag
rustige
Vrijdag- en
zaterdagavond

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

GEZONDHEIDSWANDELINGen

Lang en Gelukkig – Theaterspektakel / Kamertheaterzaal ’t Hof / 20 uur
Fotosalon Anthony Fotoclub / Sint-Antoniuszaal, Kapucijnenstraat 7 /
Van 13 tot 22 uur

Elke ma. en wo.

Netepark / 10 uur

Elke di. en wo.

Administratief centrum / 10 uur

Klavertje vier van G-sport / De Vossenberg / van 11 tot 16 uur
Lang en Gelukkig – Theaterspektakel / Kamertheaterzaal ’t Hof / 20 uur
Herfst- en Winterwandelingen / Café 't Kroegske, Bovenrij 22 / Vertrek
om 14.30 uur
Fotosalon Anthony Fotoclub / Sint-Antoniuszaal, Kapucijnenstraat 7 /
Van 10 tot 19 uur

Op feestdagen zijn er geen wandelingen.
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NUTTIGE TELEFOONNUMMERS
DRINGENDE HULP

Aids-telefoon Vlaanderen

Brandweer

100 of 112

Ziekenwagen

100

Politie

101

Antigifcentrum

070-245 245

Gasgeur

0800-65 065

WACHTDIENSTEN
Apothekers

0900-10 500
www.apotheek.be

Huisartsen

078-15 15 15

Anonieme Alcoholisten
Els 014-22 29 47
	René 014-51 20 51
Karel 014-51 55 48
Lydi 014-22 25 17
Autisme-telefoon

078-15 22 52

Begeleid Wonen, Herentals
info over wonen voor mensen met een handicap

014-23 18 80

Boskat

014-23 31 36

Buurtcontactpunt De Klink

014-24 66 90
070-344 344

Huisartsenwachtpost Herentals - Nederrij 99

014-22 22 00

CardStop

Morkhoven en Noorderwijk

014-54 83 83

Centrum voor Levens- en Gezinsvragen, Hofkwartier 23 014-21 08 00

Tandartsen

090-33 99 69

Child Focus

Stadsdiensten

014-28 50 50

Contact Center Personen met een handicap
Administratief centrum - Augustijnenlaan 30

fax 014-21 78 28

deN Babbelhoek

116000
0800-987 99
0472-22 86 71

praatgroep Nederlands voor anderstaligen

014-22 17 81

Den Brand
dagbesteding voor mensen met een handicap

014-84 12 00

014-25 82 10

De Dorpel, Sint-Waldetrudisstraat 37

014-21 40 73

Compostmeesters

014-28 50 50

De Fakkel

Cultuurcentrum ’t Schaliken - Grote Markt 35

014-28 51 30

vereniging waar armen het woord nemen

Defecten aan de openbare verlichting

0800-6 35 35

Belastingen - Belgiëlaan 31

02-575 82 60

Bibliotheek - Gildelaan 13

014-85 97 50

BLOSO-centrum - Vorselaarsebaan 60

014-85 95 10

Brandweer - Oud-Strijderslaan 1

De Lijn

070-220 200

bpost - Belgiëlaan 51

022-012 345

Diftarinformatielijn

DocStop

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

Drughulp - Hofkwartier 23

014-23 34 01

0800-97 687

Eandis

078-35 35 00

Hummeltjeshof - Augustijnenlaan 22

014-23 17 18

Eigen Haard - Augustijnenlaan 28/6

014-85 98 00

Jeugddienst - Stadspark z/n

014-21 21 86

Eurofoon, Europese Unie

078-15 19 92

Kringwinkel Zuiderkempen - Lierseweg 136

015-23 73 93

IOK - Geel

014-58 09 91

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

014-23 38 93

JAC - Hofkwartier 23

014-23 34 01

Muziekacademie - Hikstraat 28

014-21 33 05

Jeugdfoon

OCMW (sociale dienst) - Nederrij 133/A

014-24 66 66

Kankertelefoon

078-15 01 51

Netepark - Vorselaarsebaan

014-85 97 10

NMBS - Herentals

03-229 56 14

Kringwinkel Zuiderkempen - Lierseweg 136

015-23 73 93

Politiezone Neteland - Molenvest 23

014-24 42 00

MS-Liga Antwerpen

03-887 48 18

Recyclagepark - Hemeldonk 10

014-85 92 40

PIDPA (klantenservice)

0800-90 300

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

Rusthuis - infofoon

078-15 25 25

Stadsarchief - Augustijnenlaan 1

014-21 28 00

Slachtofferhulp - Hofkwartier 23

014-23 02 42

Stedelijke werkplaats - Hemeldonk

014-85 92 40

Tele-onthaal

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

Ziekenvervoer (niet dringend)

Ziekenhuis - Nederrij 133

014-24 61 11

Zit Stil (ADHD)

22

september 2011

102

106

Vertrouwensartsencentra

02-533 12 11

Vlaamse wegentelefoon

0800-122 66
105
03-830 30 25

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

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 (in het administratief centrum)
[i] burgemeester.jan.peeters@herentals.be

(uitkeringen aan mensen met een handicap)
tweede dinsdag van 10 tot 12 uur

schepen Ingrid Ryken

Rijksdienst voor de sociale verzekering van
zelfstandigen

cultuur, bibliotheek, kunstonderwijs, archief, toerisme en jumelages

(pensioenen, ziekteverzekering, kinderbijslag,... voor

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

zelfstandigen)
tweede woensdag van 9 tot 12 uur

In juli en augustus alleen na afspraak
Met vakantie van 11 tot 25 juli en van 1 tot 7 augustus

Commissie voor Juridische Bijstand

schepen Wies Verheyden

gratis juridisch advies door een advocaat
iedere maandag van 17.30 uur tot 19.30 uur

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

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

Met vakantie van 18 augustus tot 4 september

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

schepen Anne-Mie Hendrickx
sociale zaken, gelijke kansen, gezondheidsbeleid
maandag van 10 tot 12 uur of na afspraak
[i] schepen.anne-mie.hendrickx@herentals.be
Met vakantie van 8 augustus tot 28 augustus
In juli en augustus alleen na afspraak

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.
[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
Met vakantie van 20 juli tot 20 augustus

Spreekuren OCMW Herentals

schepen Jos Schellens

- 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

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
Met vakantie van 1 tot 14 september
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openingstijden stadsdiensten
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ADMINISTRATIEF CENTRUM

09.00-12.00 09.00-12.00 09.00-12.00 09.00-12.00 09.00-12.00
13.30-16.00
13.30-16.00 13.30-16.00
17.00-19.30

CC ’T SCHALIKEN

09.00-12.00 09.00-12.00 09.00-12.00 09.00-12.00 09.00-12.00
13.30-16.00 13.30-16.00 13.30-16.00 13.30-16.00
17.00-19.30

BIBLIOTHEEK GILDELAAN

14.00-20.00 10.00-12.00 11.00-20.00 14.00-20.00 10.00-12.00 14.00-17.00 10.00-12.00
14.00-20.00
14.00-20.00

BIBLIOTHEEK NOORDERWIJK

RECYCLAGEPARK

14.00-16.00

18.00-20.00

10.00-12.00

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

JEUGDDIENST

09.00-12.30 09.00-12.30 09.00-12.30 09.00-12.30 09.00-12.30
13.30-16.30 13.30-16.30 13.30-16.30 13.30-16.30
17.30-19.30

HUMMELTJESHOF

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 09.00-12.00 09.00-12.00 09.00-12.00 09.00-12.00
13.30-16.00 13.30-16.00
13.30-16.00 13.30-16.00
17.30-19.30

STADSARCHIEF

08.30-12.00 08.30-12.00 08.30-12.00 08.30-12.00 08.30-12.00 op zaterdag
17 sept.
13.30-16.00 13.30-16.00
13.30-16.00 13.30-16.00 3openvan
9 tot
18.00-19.30
12 uur

TOERISME HERENTALS

09.00-12.00 09.00-12.00 09.00-12.00 09.00-12.00 09.00-12.00 10.00-14.00 10.00-14.00
in juli en augustus
13.30-16.00 13.30-16.00 13.30-16.00 13.30-16.00

STEDELIJKE WERKPLAATS

08.00-12.00 08.00-12.00 08.00-12.00 08.00-12.00 08.00-12.00
12.30-16.00 12.30-16.00 12.30-16.00 12.30-16.00 12.30-16.00

HET NETEPARK
Op 1 en 2 september zijn alle baden gesloten voor het jaarlijks onderhoud. Van 1 tot en met 9 september is het wedstrijdbad gesloten voor groot onderhoud.

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
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

schaatsbaan
SCHAATSBAAN BLOSO
Open vanaf 16 september

09.00-12.00 09.00-12.00 09.00-12.00 09.00-12.00 09.00-12.00 14.00-16.00 10.00-12.00
13.30-16.00 13.30-16.00 13.30-16.00 13.30-16.00 13.30-16.00 16.30-18.30 13.30-15.00
18.30-21.00
17.30-20.30 19.00-20.30 15.30-17.00
17.30-19.00

Septemberkermis van 3 tot 12 september
24
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