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

Open Bedrijvendag, ook in Herentals!
Op zondag 2 oktober zetten we de deuren wijd open voor de Open Bedrijvendag. In Herentals werken dagelijks ongeveer vijftienduizend
mensen in 830 bedrijven en handelszaken. Onze dagelijkse welvaart ontstaat in deze bedrijven. Het is daarom belangrijk dat we weten hoe
die welvaart gemaakt wordt. Tijdens de Open Bedrijvendag kunt u met uw eigen ogen vaststellen hoe bedrijven omgaan met uitdagingen
en problemen van onze moderne tijd.
De Open Bedrijvendag biedt u een unieke staalkaart aan van de economische activiteit in Herentals. De deelnemende bedrijven zorgen
voor demonstraties, rondleidingen en proeverijen. Het personeel
geeft meer uitleg en beantwoordt alle vragen van de bezoekers. Wat
gebeurt er binnen de muren van de fabriek? Wat wordt er bij ons
gemaakt? Hoe gaan we om met milieuvereisten? Of met technologische vernieuwing?
De stad zelf opent de deuren van de brandweer en recreatiedomein
Netepark. De jaarlijkse open dag van de brandweer is een aanrader
voor iedereen. De rondritten met de brandweerwagens, de bluswedstrijden en de demonstraties spreken tot ieders verbeelding. Vergeet
ook niet een kijkje te nemen achter de schermen van de zwembaden van het Netepark. U krijgt er een uniek beeld van hoe een groot
zwembad achter de schermen werkt. Hoe wordt water gezuiverd?
Hoe wordt de kwaliteit van het water nagekeken? Na een bezoek aan
het Netepark bent u hiervan helemaal op de hoogte.

Meer info over de deelnemende bedrijven vindt u op pagina 4 en 5
van deze Stadskrant.

voorwoord...

deze maand

Actief Herentals
Beste stadsgenoten
Herentals is een actieve stad, en dit op vele terreinen. Elk van ons is actief bezig, elk op zijn eigen
manier en volgens eigen keuze en behoefte. Ik wil daarom onze medeburgers die zich belangeloos
voor de ander inzetten, onder de aandacht brengen. Dankzij talloze vrijwilligers kent onze stad een
actief en divers verenigingsleven. Deze vrijwilligers verdienen respect, want zij zorgen mee voor
het sociale weefsel dat het aangenaam samenleven maakt in de stad. U merkt het bijvoorbeeld aan
de goed gevulde activiteitenkalender van onze jeugd-, cultuur-, sport- en seniorenverenigingen die
hun nieuwe werkingsjaar vol enthousiasme aanvatten. Ik denk dat ieder van ons hier zijn gading in
kan vinden.
Herentals is ook op economisch gebied een actieve stad. Meer dan 15.000 mannen en vrouwen
zijn professioneel actief in onze stad en verdienen hier hun boterham. Herentals is dan ook een belangrijk economisch knooppunt in de Kempen. Een mooie gelegenheid om kennis te maken met de
verscheidenheid aan bedrijven in Herentals, is de Open Bedrijvendag op 2 oktober. Tien bedrijven,
verspreid over de hele stad, zetten die dag hun deuren wagenwijd open en zullen u met plezier ontvangen. Ze delen graag hun kennis en kunde en laten u een kijkje nemen ‘achter de façade’.

Uw burgemeester
Jan Peeters
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Aankondigingen voor de Stadskrant van
november 2011 moeten uiterlijk op maandag
3 oktober bij de redactie zijn. De redactie heeft
het recht inzendingen te weigeren, in te korten
en te wijzigen.
DRUK: Drukkerij Bulckens
gedrukt op 100 % gerecycleerd papier
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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Iedereen kent het wel. U komt thuis
van de winkel of een wandeling en
u merkt een vreemde geur in huis.
U kunt niet onmiddellijk achterhalen wie of wat die onaangename
geur verspreidt, maar het lijkt wel
… hondenpoep. Om dit vervelende
probleem opnieuw onder de aandacht te brengen, plant het stadsbestuur in oktober een bewustmakingsactie. De belangrijkste
oplossing bestaat er uit dat hondeneigenaars hun steentje bijdragen. De gemeenschapswachten zullen daarom gratis hondenpoepzakjes uitdelen en hondeneigenaars aanmoedigen om de
omgeving netjes te houden. Na een paar weken van aanmoediging voert de politie controles
uit. Hondeneigenaars die hun hond uitlaten zonder zakje, riskeren een administratieve boete
die kan oplopen tot 250 euro. Wie graag zijn sympathie uit voor de actie, kan een affiche aanvragen bij de dienst preventie of downloaden op www.herentals.be/hondenpoep.
Meer informatie:
dienst preventie, administratief centrum, Augustijnenlaan 30,
tel. 014-28 50 50, preventie@herentals.be

Een sociaal verhuurkantoor
voor de regio Herentals-Olen-Lille-Vorselaar
Onlangs besloten de OCMW’s van Herentals, Olen, Lille en Vorselaar om samen een sociaal
verhuurkantoor (SVK) op te richten. Tom Baeyens is de coördinator die deze nieuwe dienst zal
uitbouwen.
Het SVK huurt woningen om ze als hoofdverblijfplaats onder te verhuren aan huurders met
een laag inkomen. Als hoofdhuurder is het SVK daarbij verantwoordelijk voor alle huurdersverplichtingen, zoals een stipte betaling van de huur of een goed onderhoud van de woning.
Een SVK biedt zowel aan verhuurders als kandidaat-huurders een aantal stevige voordelen.
Het SVK vraagt geen commissieloon, wel een billijke huurprijs. Ook als een woning nog moet
worden opgeknapt, kan het SVK interessant zijn. De Vlaamse overheid biedt in dat geval een
aantal interessante premies.
Als u interesse hebt om een woning, appartement of studio aan het sociaal verhuurkantoor te
verhuren, dan kunt u contact opnemen met coördinator Tom Baeyens op het nummer 014-24
66 36 of 0491-35 71 89, of per mail aan tombaeyens@ocmwherentals.be.
Wie zich wil inschrijven als kandidaat-huurder,
neemt contact op met het OCMW (Nederrij 133/A, tel. 014-24 66 66).

Senioren krijgen informatie
over sociale dienstverlening
Senioren weten vaak niet welke dienstverlening er bestaat of op welke voordelen ze recht
hebben. Toch moeten ze weet hebben van financiële tegemoetkomingen, sociale hulp, ontspanning en cultuur, aangepaste huisvesting, … En belangrijk: ze moeten er ook tijdig gebruik
van maken. Het OCMW start volgend jaar met het bezoekersproject dat senioren zal informeren over hun sociale rechten. Het bezoekersteam wil dat de dienst- en hulpverlening toegankelijker wordt. Om de werking te testen, zoekt het bezoekersteam senioren die vrijwillig willen
meewerken. Bent u ouder dan vijfenzestig? Wilt u een bezoekje van onze medewerker? Geef
uw naam en adres door aan Betty Peeters op nummer 014-28 20 00 en zij maakt een afspraak
voor een huisbezoek.

Op zoek naar een (nieuwe) baan?
Tussen 20 en 27 oktober organiseert de VDAB samen met een aantal partners een hele week
lang allerlei activiteiten die met werk te maken hebben. Wie op zoek is naar een baan in de
regio kan op zaterdag 22 oktober naar de jobbeurs. Tientallen werkgevers uit de streek bieden
honderden vacatures aan. Bovendien kunt u bij de VDAB-consulenten terecht voor advies en
ondersteuning. Breng dus zeker uw cv mee. De jobbeurs vindt van 10 tot 17 uur plaats op de
campus KHK (Blairon 800 in Turnhout).
Meer informatie:
Werkwinkel, Molenvest 21, tel. 0800-30 700, www.vdab.be/werkweek

Herstelling straatstenen centrum klaar
De Herentalse winkelstraten zijn weer volledig bereikbaar. De afgelopen maanden kregen de
Bovenrij, de Kerkstraat, de Grote Markt, het Hofkwartier en de Zandstraat nieuwe kasseien
van Portugees graniet. De timing van de werkzaamheden is gerespecteerd, en daar is het
stadsbestuur tevreden over.
Tussen 2005 en 2009 werden de centrumstraten van Herentals heraangelegd. Na verloop van
tijd bleek dat op verschillende plaatsen splijtende kasseien voorkwamen. Het bestuur besloot
de kasseien te vervangen en startte een juridische procedure tegen de verantwoordelijken
voor de schade. De rechtbank van koophandel in Turnhout oordeelde op 20 juli 2011 dat een
strook oude kasseien in de Zandstraat nog niet mag worden vervangen.

Openbaar onderzoek
toegankelijkheid bos
Herentals-Lichtaart
Het stadsbestuur, het OCMW en de
Bosgroep Kempense Heuvelrug willen
het bosbeheerplan voor het boscomplex Herentals-Lichtaart aanvullen met
een toegankelijkheidsregeling. Deze
regeling maakt duidelijk waar speelzones, wandelpaden, fietsroutes en
paardenwegen liggen. Voor de regeling goedgekeurd kan worden, voert de
stad een openbaar onderzoek. U kunt
van 1 oktober tot 1 november het dossier inkijken bij de milieudienst op het
administratief centrum. Uw bezwaarschriften dient u in bij het Agentschap
voor Natuur en Bos, Buitendienst
Antwerpen, Gebouw Anna Bijns,
Lange Kievitstraat 111/113, bus 63,
2018 Antwerpen of bij de Bosgroep
Kempense Heuvelrug vzw, Lichtaartsebaan 45, 2460 Kasterlee.
Meer informatie:
Bosgroep Kempense Heuvelrug vzw,
tel 014-85 90 17,
kempenseheuvelrug@bosgroep.be

Stad ruimt rioolkolken, ook in uw straat
De uitvoeringsdiensten beginnen in oktober met het jaarlijkse ruimen van de rioolkolken. Elke
dag komen meerdere straten aan de beurt, zodat alle straten na ongeveer een maand afgewerkt zijn. De volgende straten staan op de planning:
10 oktober: 	Stationsplein, Stationsstraat, Kleine Markt, Markgravenstraat
11 oktober: Zandstraat, Wasserijstraat, Blijdenberg, Sint-Antoniusstraat, Velodroomstraat,
Stadspoortstraat, Koppelandstraat, Sint-Jobsstraat (tot aan de ring)
12 oktober: Bergenstraat, Scheppersstraat, Kolveniersstraat, Herenthoutseweg
13 oktober: 	Noorderwijksebaan, Rode Kruisstraat, Spekmolenstraat, de Paepestraat
17 oktober: Bolwerkstraat, Vestingstraat, Glasstraat, Madrigaalstraat
18 oktober: Vossenberg, Waterloostraat, Veldstraat, Bevrijdingsstraat
19 oktober: Lierseweg, Ieperstraat, Arnhemstraat, Menenstraat
20 oktober:	Nederrij, Fraikinstraat, Burchtstraat, Begijnhof
24 oktober: Kleerroos, Hondsberg
25 oktober: Zavelstraat, Hellekensstraat, Zwanenberg, Vinkenslag
26 oktober: Ernest Claesstraat, Bovenrij, Eigen Haard, Vest, Grote Markt, Hofkwartier,
Belgiëlaan
27 oktober: Molenvest, Sint-Magdalenastraat, Kapucijnenstraat, Vaartstraat
3 november: Boerenkrijglaan, Nonnenstraat, Lantaarnpad, Kloosterstraat
7 november: Peerdsbosstraat, Wuytsbergen, Kerkstraat, Collegestraat, Nieuwstraat,
Hikstraat
8 november: Augustijnenlaan, Nonnenvest, Goudbloemstraat, Begijnenstraat
9 november: Molenvest, Gildelaan, Sint-Jansstraat, Schoolstraat
10 november:	Sint-Waldetrudisstraat, Wipstraat, Stadsveld, Pol Heynsstraat
Na het ruimen van de rioolkolken veegt de uitvoeringsdienst de straat en de goten met de veegwagen. Om de werkzaamheden vlot te laten verlopen, kunt u het beste uw wagen verplaatsen
op de dag van de ruiming. Fout geparkeerde wagens worden door de politie weggesleept.

Doe de Boost!
Om uw vereniging een energieboost
te geven, bieden de vrijetijdsdiensten van Herentals, Grobbendonk,
Herenthout, Lille, Olen en Vorselaar,
Vormingplus Kempen en cc ’t Schaliken u verschillende workshops aan.
De workshops gaan telkens over onderwerpen die nauw aansluiten bij
de dagelijkse werking uw vereniging.
Maak snel uw keuze: voor de meeste activiteiten is het aantal deelnemers beperkt. Boost! vindt plaats op
zaterdag 22 oktober van 9 tot
16.30 uur in cc ’t Schaliken (Grote
Markt 35). Inschrijven kan tot 7 oktober.
Meer informatie:
Janna Janssens,
Vormingplus Kempen,
tel. 014-41 15 65,
janna@vormingpluskempen.be,
www.doedeboost.be
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OPEN BEDRIJVENDAG
Recreatiedomein Netepark
Neem een duikje achter de schermen

Hout Luyten
Ideeën voor binnen
en buiten!

Vorselaarsebaan 56 - www.netepark. be
Iedereen neemt wel eens een duik in het zwembad.
Maar hoe werkt zo’n zwembad achter de schermen?
Zwembadwater is drinkbaar water, dat door de drinkwatermaatschappij aangeleverd wordt. Dit water wordt
voortdurend gezuiverd. Het Netepark toont u hoe dat
werkt en gunt u onder begeleiding een blik achter en onder de zwembadschermen. De rondleidingen beginnen
om 10 uur. Er is elk uur een rondleiding. De laatste rondleiding start om 16 uur.
De rondleiding is toegankelijk voor rolstoelgebruikers.

Brandweer Herentals
De brandweer laat je niet stikken!

Wilt u meer weten over het natuurproduct hout in al zijn toepassingen? Kom
dan een kijkje nemen achter de schermen van Hout Luyten. U vindt er houtsoorten uit alle werelddelen. Volg de
rondleidingen met tal van demonstraties door de vernieuwde bedrijfshallen
en het uitgebreide machinepark. Ook
de ruime toonzaal is zeker een bezoekje
waard! Er is voor iedereen een drankje
en animatie voor de kinderen.
De locatie is beperkt toegankelijk voor
rolstoelgebruikers.

Oud-Strijderslaan 1 - www.herentals.be/brandweer
De blikvanger op de open dag van de brandweer is de voorstelling van de spiksplinternieuwe industriële autopomp. Dit
is het allereerste exemplaar dat in België afgeleverd werd. De
brandweer geeft er verschillende demonstraties mee. Er zijn
ook kleinere demonstraties met aandacht voor brandveiligheid thuis. Kinderen kunnen genieten van een spuitwedstrijd
en een springkasteel, en ze kunnen lopen onder adembescherming. Er is ook een wervingscampagne en een rustmoment in de cafetaria.
De kazerne is toegankelijk voor rolstoelgebruikers.

Hermans
Uw mobiliteit is onze prioriteit

LYNX AUTOMATION	
Passion for
improvement

Toekomstlaan 18 - www.vw.be/hermansh

B U S R O U TE S

Volkswagengarage Hermans heet u van harte welkom op de feestelijke opening van de vernieuwde toonzalen en werkplaatsen. Kom een kijkje nemen achter de schermen en maak kennis met
het gemotiveerde team. Hermans zorgt voor de nodige animatie, ambiance en versnaperingen.
De locatie is volledig toegankelijk voor rolstoelgebruikers.
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NMBS-station
10.00 11.00 13.00 14.00
16.00 17.00
Pergamene
10.05 11.05 13.05 14.05
16.05 17.05
Brandweer
10.10 11.10 13.10
14.10
16.10 17.10
Netepark
10.20 11.20 13.20 14.20
16.20 17.20
Lynx Automation
10.25 11.25 13.25 14.25
16.25 17.25
Autobedrijf De Jong 10.35 11.35 13.35 14.35
16.35 17.35
FDW		11.50		 14.50		 17.50
Schrauwen
10.45 12.05 13.45 15.05
16.45 18.05
Pentair
10.50 12.10 13.50 15.10
16.50 18.10
Hermans
10.50 12.10 13.50 15.10
16.50 18.10
Hout Luyten		
12.30		
15.30		
18.30
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Molenstraat 52 - Morkhoven
www.houtluyten.be

18.50

Wuytsbergen 2
www.lynx-automation.be

KMO of particulier, iedereen komt wel
eens in aanraking met ICT. Bij Lynx Automation staan kwaliteit, betrouwbaarheid en service centraal. Kom kennismaken met de nieuwe handelszaak! In
de loop van de dag zullen er presentaties gegeven worden en kunt u deelnemen aan workshops. En met wat geluk
wint u nog een mooie prijs! Meer informatie vindt u op de website.
De locatie is beperkt toegankelijk voor
rolstoelgebruikers.

OPEN BEDRIJVENDAG
PENTAIR
Pentair Water - Toekomstlaan 30 - www.pentair.com
Pentair Water Belgium, opgericht in 1977, is
gespecialiseerd in de productie en verkoop
van toestellen voor waterbehandeling. Pentair is marktleider op het gebied van filters
en pompen voor zwembaden, druktanks
voor waterbehandeling, waterzuiveringsfilters en pompen voor horecatoepassingen.
Kom een kijkje nemen naar hoe deze producten gemaakt worden.
De locatie is beperkt toegankelijk voor rolstoelgebruikers.

PERGAMENE WOONDECORATIE	
Ontdek de kunst van gezellig wonen
Pergamene Woondecoratie - Belgiëlaan 8 - www.pergamene.be
Plannen met uw interieur? Bij Pergamene
kunt u terecht voor vakkundig behang- en
schilderwerk. Met creativiteit en exclusieve
materialen creëert Pergamene een buitengewoon interieur. De troeven zijn dertig jaar
ervaring in zonwering, gordijnen uit eigen
atelier, vloerbekleding, tapijten op maat,
kussens, badkameraccessoires, zetelstoffering en kleinmeubelen op bestelling. Ook
de zelfdoener kan er terecht voor advies en
kleurenstalen, van kwaliteitsverven en exclusief behang.
De locatie is toegankelijk voor rolstoelgebruikers.

SCHRAUWEN SANITAIR & VERWARMING
Anders in sanitair, verwarming en wellness
Schrauwen Sanitair & Verwarming - Toekomstlaan 43 - www.schrauwen.be
Bezoek het Schrauwen-filiaal
en ontdek het nieuwe en sterk
geautomatiseerde distributiecentrum van 10.000 vierkante
meter. Vanuit dit centrale platform worden elke dag sanitair,
installatiemateriaal en verwarming geleverd aan klanten en
aan zeven filialen. Verder kunt
u een bezoek brengen aan de
splinternieuwe toonzaal en zo
de nieuwste trends in sanitair
en verwarming ontdekken. Er zijn uiteraard de nodige versnaperingen.
De locatie is beperkt toegankelijk voor rolstoelgebruikers.

AUTOBEDRIJF DE JONG
Uw wagen, onze zorg!
Autobedrijf de Jong
Herentalsesteenweg 91, Grobbendonk
www.hyundai-dejong.be

Autobedrijf de Jong zet als erkend
Hyundai-verdeler de achterdeuren wijd
open. Kom kennismaken en kijk eens
verder dan de wagens in de toonzaal.
Kijk achter de schermen en kom binnen
in de werkplaats en carrosserieafdeling.
Wie weet voelt u zich geroepen om uw
handen eens vuil te maken of zweet u
het uit in onze spuitcabine! Wie weet
waarmee wij u kunnen verrassen. Ontdek het nu u de kans krijgt.
De locatie is toegankelijk voor rolstoelgebruikers.

FDW WONINGBOUW
Meer dan 25 jaar actief
in woningbouw
FDW Woningbouw
Oude Steenweg 33, Grobbendonk
www.fdw-massievehoutbouw.be

FDW is gespecialiseerd in houtmassiefbouw, houtskeletbouw en vakwerkbouw. De firma maakt woningen
op maat met een computergestuurde
machine, die u ook aan het werk kunt
zien. Kom langs en ontdek het volledige
productieproces. Welk materiaal wordt
er gebruikt? Hoe ontstaan de wanden
voor houtskeletbouw in het atelier? Er
zijn tal van demonstraties waaruit u zeker wijzer zal worden.
De locatie is toegankelijk voor rolstoelgebruikers. Opgelet! Kinderen mogen
enkel door de gebouwen onder toezicht
van de ouders.
oktober 2011
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PREVENTIE
Griepvaccinatie,
nog steeds het overwegen waard
Vorig jaar verliep het griepseizoen rustig. Toch kregen meer dan 200.000 Belgen griep. Vaccinatie blijft het beste middel om u tegen griep en de gevolgen ervan te beschermen. Dat
is vooral belangrijk voor risicogroepen, zoals senioren, mensen met een chronische ziekte
en zwangere vrouwen die in oktober of november drie maanden zwanger zijn. Twijfelt u of
vaccinatie voor u nuttig is, vraag dan raad aan uw huisarts of apotheker. De maanden oktober en november zijn de voorkeursmaanden voor vaccinatie omdat het een tweetal weken duurt voor het vaccin bescherming biedt en griep toch al vanaf Kerstmis kan toeslaan.

Tentoonstelling
Laat naar je borsten kijken

Meer informatie: www.griepvaccinatie.be

Chemische producten:
bescherm uzelf, lees het etiket!
Wilt u een chemisch product gaan gebruiken, lees dan eerst aandachtig het etiket. Let in het
bijzonder op de veiligheidsaanbevelingen en lees aandachtig de gevaarsaanduidingen, zodat
u alle risico’s kent. De bekende gevaarsymbolen met een oranje achtergrond zullen worden
vervangen door negen pictogrammen die in heel Europa en in een groot aantal landen over
de hele wereld worden gebruikt. Tot juni 2015 zal u nog oude etiketten op de producten zien,
maar die worden stap voor stap vervangen door nieuwe.

1. acute toxiciteit
2. kankerverwekkendheid, schadelijkheid voor de voortplanting,
		
		

sensibilisatie van de
luchtwegen, aspiratiegevaar

3. acute toxiciteit, huidirritatie, ernstige oogirritatie
4. huidcorrosie, ernstig oogletsel, bijtende stoffen (voor metalen)
5. ontplofbare stoffen en voorwerpen
6. ontvlambare gassen, ontvlambare aerosolen, ontvlambare vloeistoffen,
		

7.

ontvlambare vaste stoffen

oxiderende gassen, oxiderende vloeistoffen, oxiderende vaste stoffen

8. gassen onder druk
9. gevaarlijk voor het milieu
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De Vlaamse werkgroep Borstkankeropsporing ontwikkelde een informatieve
tentoonstelling over het bevolkingsonderzoek naar borstkanker. In zes onderdelen krijgt het publiek informatie over
borstkanker en de vroegtijdige opsporing ervan. De tentoonstelling Laat naar
je borsten kijken is gratis te bekijken in
cc ’t Schaliken op vrijdag 4 november
en op donderdag 10 november. Wilt u
de tentoonstelling graag in groep bezoeken met een gids, neem dan contact
op met de dienst preventie. Reserveren
kan tot 7 oktober voor de volgende datums: 31 oktober en 3, 7, 8 en 10 november.
Meer informatie: dienst preventie, administratief centrum, Augustijnenlaan 30,
tel. 014-28 50 50, preventie@herentals.be

Seniorenfeest
Het jaarlijkse seniorenfeest van de
stad vindt dit jaar plaats op maandag
24 en dinsdag 25 oktober. Meer dan
vijfhonderd senioren verzamelen dan
in cc ’t Schaliken voor een aangename
namiddag met optredens en animatie.
Dit jaar treden Andrei Lugovski en het
accordeonduo The Sunsets op. De humoristische sketches zijn van Clown
Rocky. Het programma start om 14 uur
en eindigt om 17 uur. Kaarten zijn te
koop bij de dienst sociale zaken en bij
uw gepensioneerdenbond.
Meer informatie:
dienst sociale zaken,
administratief centrum,
Augustijnenlaan 30,
tel. 014-28 50 50

ONLINEDIENSTVERLENING
TOT UW DIENST
Het e-loket, een opstap naar moderne dienstverlening
In januari 2011 vernieuwde het stadsbestuur zijn website. Een van
de belangrijkste vernieuwingen was het e-loket met zijn digitale formulieren. Het e-loket is een uitbreiding van de dienstverlening van
de stad. Het maakt onze diensten 24 uur per dag en zeven dagen per
week bereikbaar.
Het idee is eenvoudig: u surft naar www.herentals.be en klikt bovenaan op de knop ‘dienstverlening’. Er klapt een menu open. U klikt
op de tweede mogelijkheid ‘e-loket’ en komt zo bij de verschillende
digitale formulieren uit. Het e-loket bundelt alle onlineformulieren
van de gemeente. Door op een onderwerp te klikken opent u een pagina met informatie, contactgegevens en een link naar het formulier.
Hebt u meer informatie nodig over uw aanvraag, dan kunt u doorklikken naar de betrokken dienst.

Enkele cijfers
Het e-loket kende een vliegende start. In totaal ontving het stadsbestuur in de eerste acht maanden van dit jaar 2.386 onlineaanvragen.
Dat zijn ongeveer 15 formulieren per werkdag. De populairste formulieren zijn de inschrijvingen voor de sportkampen en de zwemlessen. Ook andere vrijetijdsinitiatieven kennen heel wat online-inschrijvingen. De stadsdiensten zullen daarom in de toekomst steeds
meer online-inschrijvingen mogelijk maken.
Aantal formulieren van januari tot augustus 2011
Gemiddeld aantal formulieren per maand
Gemiddeld aantal formulieren per week
Gemiddeld aantal formulieren per werkdag

2.386
298
75
15

Wat vind ik op het e-loket?
Het e-loket is ingedeeld volgens thema. U vindt er onder meer een
meldingsformulier, een klachtenformulier en een aanvraagformulier
om bestuursdocumenten te raadplegen. U kunt ook een bewijs van
nationaliteit, gezinssamenstelling, woonst of leven aanvragen. Wilt
u bij de verkiezingen een volmacht geven, dan kunt u ook op het eloket terecht.
Ook als u een activiteit of evenement organiseert, kunt u het beste
een kijkje nemen op het e-loket. U vindt er aanvraagformulieren voor
straatfeesten en voor de huur van zalen en uitleenmateriaal. U kunt
ook een aanvraag doen om uw fiets te laten graveren, of om de politie tijdens de vakantie woningtoezicht te laten houden. U kunt via het
e-loket ook een Vrijetijdspas of een mantelzorgpremie aanvragen.
Bent u op zoek naar een kapvergunning, een subsidie voor zonnepanelen of een gratis energiescan? Ook dan helpt het e-loket u verder.
Of bent u aan het verhuizen en wilt u een paar parkeerplaatsen reserveren? Op het e-loket vindt u een aanvraagformulier.

Hoe werkt het?
Via het e-loket stuurt u een formulier naar de stadsdiensten. Die
onderzoeken uw aanvraag en nemen contact met u op als er nog

vragen of opmerkingen zijn. Dit gebeurt binnen drie werkdagen. Als
uw aanvraag goedgekeurd wordt, dan ontvangt u een brief van de
stad met daarin de beslissing, en eventueel de aangevraagde documenten.

Ondernemers mogen langs het ondernemersloket
Het e-loket biedt niet enkel diensten aan voor burgers. Ook ondernemers kunnen langs het e-loket. Voor hen heeft de stad een apart
online-ondernemersloket opgericht. Met dit digitale loket wil de
stad en de administratieve last van de ondernemer verlichten. Op
het online-ondernemersloket vinden zij naast documenten en formulieren ook informatie over bedrijventerreinen, de middenstandsraad en het BIN-Z. Beginnende ondernemers vinden er interessante
informatie over de middenstandsraad, de Koepel Industrie Herentals
en de Kruispuntbank Ondernemingen.

Andere onlinedienstverlening
De stad biedt nog meer onlinedienstverlening aan. Zo kunt u zich
inschrijven op de digitale nieuwsbrief van de stad. Deze nieuwsbrief
kunt u ook elke week raadplegen via de RSS van de stad.
Als u actief bent op Facebook of Twitter, kunt u ook contact opnemen met het stadsbestuur. Typ ‘stad Herentals’ in de zoekfunctie
van deze sociale media, en u vindt ons dadelijk. Interessant hierbij
is dat deze sociale media niet enkel gebruikt worden om informatie of aankondigingen te verspreiden. In noodsituaties zal de stad
deze twee sociale media ook inzetten voor de snelle verspreiding
van noodboodschappen.

Hoe plaatst u een activiteit op de websites van de stad?
De stad werkt voor zijn onlinekalender samen met UiT in Vlaanderen. Als u een activiteit op de website van de stad wil plaatsen, surft
u naar www.uitdatabank.be. Daar kunt u op vrij eenvoudige wijze
een activiteit invoeren. Als u voor de eerste maal een activiteit invoert, dan moet u wel een account aanmaken.

Wat met uw privacy?
De stad hecht veel waarde aan de bescherming van uw privacy. Als
u een formulier invult, dan zal het stadsbestuur uw gegevens enkel
gebruiken om de aanvraag af te werken. U kunt via info@herentals.
be altijd navragen of uw gegevens in een databank zijn opgeslagen. Is
dit het geval, dan heeft u altijd het recht uw gegevens in te kijken en
indien gewenst te laten corrigeren. Uw aanvraag wordt dan overgemaakt aan de stadsdienst die verantwoordelijk is voor de verwerking
van de gegevens.

Alles kan beter
De onlinedienstverlening van het stadsbestuur is zeer uitgebreid.
Toch kan het altijd beter. Het stadsbestuur kan uw inbreng altijd waarderen. Hebt u een opmerking over de onlinedienstverlening van de stad, dan mag u dat altijd laten weten aan de dienst
communicatie in het administratief centrum (tel. 014-28 50 50,
info@herentals.be).
oktober 2011
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PROGRAMMA CC 'T SCHALIKEN
Stefaan Degand en Hommages
Ende nich(t)?
Donderdag 6 oktober om 20 uur in de foyer

UITVERKOCHT

Soulsister
25 jaar

tentoon
Natuur en Wetenschap
Hoezo wetenschap
is saai?
Van zaterdag 15 oktober tot en met
zondag 6 november
Open op woensdag, donderdag,
vrijdag, zaterdag en zondag
van 14 tot 17 uur
Lakenhal

Zondag 9 oktober om 20 uur in de schouwburg

UITVERKOCHT
Lazarus
Oblomov
Woensdag 19 oktober om 20 uur
in de schouwburg

UITVERKOCHT
Quator Voce
Ligeti en Haydn
Vrijdag 14 oktober om 20 uur
in de Sint-Catharinakerk,
Begijnhof Herentals
Quatuor Voce werd opgericht in 2004 door muzikanten van het Parijse conservatorium. Na
enkele jaren stond het strijkkwartet al op het podium van verschillende internationale wedstrijden, zoals die van Genève, Wenen, Bordeaux en Londen. Hun streven om met klassieke
muziek buiten de lijntjes te kleuren en vooral om uit het bekende concertkader te breken,
bracht hen tot experimenteren. Zo begeleiden zij vaak stomme films en toneelstukken. Quatuor Voce speelt Métamorphoses nocturnes van György Ligeti en Le cavalier van Joseph Haydn
in het schitterende decor van de Begijnhofkerk.
Toegang: € 15 / € 13,50 (korting) / € 12 (abo)

Kommil Foo
Breken (try-out)
Woendag 8 februari 2012 om 20 uur in de schouwburg

NIEUW
De broers Walschaerts staan op de top van hun kunnen en ontwikkelden door de jaren heen
een volstrekt unieke stijl: ontroering, humor, muzikaliteit en een absurde beeldentaal. Als geen
ander beheersen Mich en Raf de kunst om met minimale middelen maximaal te ontroeren.
Kommil Foo dwingt de kijker op het puntje van zijn stoel.
In hun splinternieuwe voorstelling diepen Raf en Mich Walschaerts hun unieke en persoonlijke
stijl verder uit: hilarisch en ontroerend tegelijk. Virtuoos gemusiceerd, loepzuiver gezongen,
fysiek en stomend verteld. De lat voor hun nieuwe worp ligt dus weer hoog ...
Toegang: € 20 / € 18,50 (korting) / € 17 (abo) - Tickets kunt u vanaf nu bestellen.
8
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Vergeelde doktersjassen, stoffige laboratoria en wereldvreemde professoren … Wetenschap is saai! Onder meer
met deze tentoonstelling wil vzw Natuur en Wetenschap dit vooroordeel
ontkrachten. Ze nam hiervoor Charel
Cambré in de arm. Deze striptekenaar
en cartoonist kent u ongetwijfeld van
de strips van De Pfaffs, Spring en Mega
Mindy. Voor deze tentoonstelling tekende Cambré cartoons met als onderwerp wetenschap, wetenschappers en
natuur. Cambré slaagt erin met rake,
humoristische – en voor de gelegenheid ingekleurde – pentekeningen een
andere blik op wetenschap te werpen.
De toegang is gratis. De tentoonstelling loopt in samenwerking met Kriek
Grafiek en Natuur en Wetenschap
(www.natuurenwetenschap.be).

PROGRAMMA CC 'T SCHALIKEN
Letterfretter
Op verschillende locaties op de Grote Markt: Lakenhal, cc ’t Schaliken, zaal ’t Hof en jeugdhuis 10R20
Verzamel- en infopunt: cc ’t Schaliken
Zondag 16 oktober van 14 uur tot 17.15 uur
De toegang is gratis.

LETTER

FRETTER

Letterfretter is een literaire verrassingsdag voor leesbeesten, luisteraars en doeners van vier
tot veertien jaar, in samenwerking met de bibliotheken van Herentals, Lille, Olen en Vorselaar.
Er zijn voorstellingen en workshops voor elke leeftijdscategorie. Tussen 14 en 17.15 uur kunnen de kinderen op verschillende locaties op de Grote Markt deelnemen aan een uitgebreid
programma van tekenen, spelen, zingen en vertellen.
Voor deze activiteiten moeten de kinderen inschrijven. Dat kan van 1 september tot en met 10
oktober op www.letterfretterantwerpen.be of via de Letterfretterbibliotheken van Herentals,
Lille, Olen en Vorselaar. Daar vindt u meer informatie over de leeftijdscategorieën, de plaats,
het aanvangsuur en de duur van de voorstellingen.
In de foyer zijn er voor iedereen doorlopende activiteiten, waarvoor u niet hoeft in te schrijven. Theater Pistache speelt er poppenspel op uw eigen hand. Als Jip en Janneke kunnen de
kinderen er fijne avonturen beleven met Hanne Foblets en Frauke Dehenin. Samen met Tina
Heylen en Artforum worden ze keizer van de kleren. Ze maken accessoires voor hun knuffel of
popje, die ze natuurlijk moeten meebrengen.

Barbara Dex
I Am
Vrijdag 21 oktober om 20 uur in de schouwburg
Een mooi gezelschap schreef nieuwe songs voor
haar: Ozark Henry, An Pierlé, Tom Helsen, … Wie
had gedacht dat deze samenwerking met Tom
Helsen zo een impact zou hebben op haar muzikale leven? Het was een totale stijlomschakeling,
waardoor Barbara een heel andere kant van zichzelf liet zien en horen. Een verdere samenwerking
met Helsen lag dan ook voor de hand, wat dit
najaar resulteert in een gloednieuwe cd. Met het
programma I Am wil ze het even stil maken en u
laten meegenieten van de nieuwe songs. Die worden akoestisch gebracht onder begeleiding van
piano en vier strijkers.
Toegang: € 16 / € 14,50 (korting) / € 13 (abo)

Info en tickets:

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

tentoon
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
De toegang is gratis.

John Van Leemput
Route 66
Van zaterdag 8 oktober
tot en met zondag 30 oktober
Open op woensdag, donderdag,
vrijdag, zaterdag en zondag
van 14 tot 17 uur
Le Paige
Na 35 jaar fotograferen presenteert
John Van Leemput de eerste echte
overzichtstentoonstelling van zijn
oeuvre in kasteel Le Paige. De toeschouwers maken kennis met de eigenzinnige kijk van deze authentieke
kunstenaar op zijn Kempense biotoop.
Van hilarische snapshots tot poëtische
en sensuele beelden, van speelse humor tot tristesse: het hele spectrum
komt aan bod, zowel in zwart-wit als
in kleur. Van Leemput bundelt de artistieke impressies uit zijn omgeving, verweven met anekdotes uit zijn kleurrijke
leven, ook in een boek.
De toegang is gratis. De tentoonstelling loopt in samenwerking met Ter
Vesten vzw.

Extra: Op zaterdag 8 oktober om
11 uur: vernissage en voorstelling van
het boek John Van Leemput: een leven
in zwart-wit.
oktober 2011
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cultuur
Verwendag in de bib

Nacht van het Kempens Erfgoed
28 oktober van 20 tot 24 uur

Van 15 tot 23 oktober is het Bibliotheekweek. Op zaterdag 15 oktober zet de bibliotheek haar leners in de bloemetjes tijdens de
jaarlijkse Verwendag. Tussen 14 en 17 uur is iedereen welkom voor
een drankje en een hapje. De winnaars van de succesvolle post-itactie Dankzij de Bib ... ontvangen hun prijs. Er is ook een filmvoorstelling met leuke getuigenissen van bibliotheekleners en een fototentoonstelling. Ook de bibliotheek van Noorderwijk verwent haar
leners. Op zondag 23 oktober staat er tussen 10 en 12 uur een geurig kopje koffie of thee, een fris glaasje fruitsap en een lekker hapje
klaar.
Meer informatie: bibliotheek, Gildelaan 13, tel. 014-85 97 50

Op vrijdag 28 oktober neemt Herentals deel aan de Nacht van
het Kempens Erfgoed. Met dit avondevenement wil de erfgoedcel
Kempens Karakter het publiek laten kennismaken met het erfgoed
van onze regio. Archieven, musea, heemkringen en andere verenigingen krijgen de kans om eens op een andere manier met hun collectie of hun werk naar buiten te komen. De stadsbus zorgt voor vervoer tussen de verschillende locaties.
In het stadsarchief geven de medewerkers van het archief een inleidende cursus en algemene informatie over de werking van het stadsarchief. De Herentalse Geschiedkundige Kring organiseert er om 20
uur en 21 uur lezingen. Acteur Isi Bogaerts draagt voor uit het werk
van Herentalse schrijvers als Ernest Claes, Pol Heyns, Jozef Tegenbos,
Frank van Herendael en Christoph Lintermans. Hij brengt ook werk
van medewerkers aan het Historisch Jaarboek van Herentals. Op de
bovenverdieping van het archief kunt u een tentoonstelling bezoeken met een selectie van de gipsen beelden van Charles-Auguste
Fraikin. De beelden werden op initiatief van het Fraikingenootschap
in 2009-2010 gerestaureerd.
Op het begijnhof kunt u een bezoek brengen aan de Gildekamer. Tussen 20 en 22 uur brengt het Herentals Gregoriaans Koor uitzonderlijk
voor de Nacht van Kempens Erfgoed enkele gregoriaanse gezangen.
Om 21 uur en om 23 uur kunt u kennismaken met de rijke geschiedenis van de begijnhofkerk.

V.U.: Wim Vanseveren, Priemstraat 51, 1000 Brussel. • www.shortcut.be

In de Sint-Waldetrudiskerk spelen Karolien Schuurmans en Bart
Wuilmus om 20 uur en om 22 uur vierhandige delen uit cantates van
J.S. Bach. U kunt de organisten aan het werk zien via een beeldprojectie. Om 21 uur en 23 uur vertelt een kenner u alles over het verband tussen het Wonder van de Hegge en Herentals.
DE BIBLIOTHEEKWEEK ...vond ik m’n lief en 1000 boeken.
15 TOT 23 OKTOBER 2011 Wat heb jij te danken aan de Bib?
Vertel het tijdens de Bibliotheekweek.

Brazilië,
de smaken en keukens van de wereld

Op dinsdag 25 oktober kunt u om 20 uur in de bibliotheek terecht
voor de lezing van professor Eddy Stols over de smaken en keukens
van Brazilië. De toegang is gratis, maar u moet zich wel vooraf inschrijven. De lezing maakt deel uit van het project Europalia Brazilië
in de bib, dat de bibliotheken van Herentals, Kasterlee, Lille, Olen en
Vorselaar samen organiseren. Door middel van lezingen, workshops,
filmvoorstellingen en de eigen collecties kunnen bezoekers op een
ontspannende en educatieve manier kennismaken met Brazilië en
de Braziliaanse cultuur. Europalia is een toonaangevend internationaal festival, dat om de twee jaar zijn aandacht vestigt op een land
en zijn cultureel erfgoed.
Meer informatie en inschrijvingen:
bibliotheek, Gildelaan 13, tel. 014-85 97 50
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In de Gasthuiskerk brengt Vocaal Ensemble Markant om 20 uur en
om 22 uur met klassieke en hedendaagse koorliederen een muzikale hulde aan de kerk. Om 21 uur en om 23 uur bespelen leerlingen
uit de orgelklas van de Stedelijke Academie voor Muziek, Woord en
Dans het orgel.
Op de zolderkamer van het Dorpshuis van Noorderwijk is er van 20
tot 24 uur een rondleiding door het archief van de Sint-Baafskring.

De stadsbus rijdt van 20 tot 24 uur langs de verschillende locaties. Er zijn haltes aan de Gasthuiskapel, het stadsarchief, het
kerkplein en het Dorpshuis in Noorderwijk.

Meer informatie:
dienst cultuurbeleid, Grote Markt 35, tel. 014-28 50 50

SPORT
Gezond sporten
Zwemmen is goed voor uw conditie, figuur en humeur. Maar misschien vraagt u zich af: hoe
begin ik eraan? En belangrijker, hoe houd ik het vol? Start to Swim geeft u alvast een duwtje in
de rug. Tien weken lang krijgt u begeleiding, technische tips en advies van ervaren lesgevers.
De lessenreeks start op dinsdag 11 oktober, de laatste les is op dinsdag 20 december. De lessen
vinden plaats op dinsdag van 21 tot 22 uur en op zaterdag van 9 tot 10 uur. Deelnemen kost
65 euro (met twintigbeurtenkaart) of 25 euro (zonder twintigbeurtenkaart). In de prijs zitten
de begeleide trainingssessies, een sportverzekering, het gebruik van zwem- en lesmateriaal,
een trainingsschema en een trainingspakket. Inschrijven kan aan de kassa van het Netepark.

Schaatsprikkels
Op zondag 23 oktober organiseert
BLOSO opnieuw de Schaatsprikkels.
Voor 2 euro kunt u ontbijtschaatsen
met een gratis koffiekoek, warme
chocolademelk, thee of koffie. In de
namiddag kunt u schaatsen met een
gratis hotdog en frisdrank.

Wafelbowling
Stad Herentals, sportregio Kempen en de werkgroep Anders Sporten organiseren elk jaar
sportactiviteiten voor personen met een handicap, hun familie en vrienden. Op zaterdag
22 oktober staat er bowling op het programma. De Vennebowlers zorgen voor aangepast materiaal. Strike of geen strike, na de initiatie kunt u gezellig napraten bij een wafel en een drankje.
De activiteit vindt plaats van 14 tot 16 uur in Bowling Het Ven (Vennen 35). Deelnemen is gratis.

Sportkampen tijdens de herfstvakantie
Tijdens de herfstvakantie kunnen kinderen en jongeren uit de lagere school en het middelbaar
opnieuw deelnemen aan tweedaagse sportkampen. Op het programma staan onder meer basketbal, schaatsen, bowling, volleybal, hockey en trampolinespringen. De kampen vinden plaats
op 3 en 4 november, telkens van 9 tot 16 uur. Deelnemen kost 30 euro per kamp. Inschrijven
kan online via www.uitinherentals.be/sportkampen.

Meer informatie en inschrijvingen:
BLOSO-centrum Herentals,
tel. 014-85 95 10,
renilde.beyens@bloso.be

Tweede KWB
op Wielen

Meer informatie

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

Op zondag 2 oktober organiseert
het KWB-streekcomité HerentalsGrobbendonk-Vorselaar een fietstocht
van 40 kilometer langs acht middeleeuwse monumenten. Vertrekken kan
tussen 9 en 15 uur aan Het Convent
(Begijnhof 17). Deelnemen kost 2,50
euro per persoon en is gratis voor kinderen jonger dan twaalf jaar.
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JEUGD
ProSWAP
in de herfstvakantie: Wii-games

Zoek de fairtradetruck,
leg vast en win!

Ze zeggen wel eens dat jongeren altijd achter hun spelcomputer zitten en nooit beweging krijgen. Tijdens de ProSWAP gaan we daarom beiden combineren. De jongeren kunnen hun sportieve kunsten bewijzen in de virtuele wereld op een Wii-console. Opwarmen doen we met een
partijtje golf of bowling. Vervolgens testen we ons uithoudingsvermogen met tennis of honkbal en meten we onze krachten bij het zwaardvechten of boksen. Actie verzekerd!
Deze activiteit vindt plaats op donderdag 3 november in zaal ’t Hof van 10 tot 13 uur. Deelnemen kost 5 euro. Inschrijven kan vanaf maandag 10 oktober om 17 uur op de jeugddienst.
Telefonisch of per e-mail inschrijven kan vanaf dinsdag 11 oktober.

Grabbelen tijdens de herfstvakantie
Op maandag 31 oktober en woensdag 2, donderdag 3 en vrijdag 4 november staan er voor
de jonge jeugd weer allerlei leuke Grabbelpasactiviteiten in de steigers. De activiteiten staan
dit keer in het teken van het circus. Naar goede gewoonte gaan we volgens dit thema knutselen, dansen en gaan we zelfs op uitstap. Bovendien komen de vakkundige mensen van de Herentalse circusschool Locorotondo langs
om de kinderen de kneepjes van het circusvak te leren. Het volledige
programma verschijnt op www.jeugddienstherentals.be. Inschrijven
voor al dit leuks kan op zaterdag 15 oktober vanaf 10 uur via www.
jeugddienstherentals.be en tussen 10 en 12 uur bij de jeugddienst in
het Stadspark. Vanaf maandag 17 oktober kunt u telefonisch of per
e-mail inschrijven. Houd er rekening mee dat de plaatsen beperkt zijn.
Een Grabbelpas voor 2011 kost 4 euro en is nog steeds te koop bij de
jeugddienst.
U kunt deze vakantie voor het eerst online inschrijven en dit vanaf zaterdag 15 oktober
om 10 uur. Hoe gaat u te werk? Surf naar www.jeugddienstherentals.be. Onder het
linkermenu vindt u twee knoppen met het Grabbelpas- en ProSWAP-logo. Een klik op
een van deze knoppen brengt u naar het respectievelijke inschrijvingsformulier. U kunt
meerdere kinderen van hetzelfde gezin met één formulier inschrijven. Ook een Grabbelpas
of ProSWAP bestellen kan nog steeds via de jeugddienstwebsite.

Herentals en haar fairtradetrekkersgroep organiseren een wedstrijd tijdens de Week van de Fair Trade.
De fairtradetruck zal tussen 5 en 15
oktober op verschillende plaatsen in
Herentals geparkeerd staan. Als u de
truck vindt, neem dan een originele
foto en plaats die uiterlijk op maandag
17 oktober 2011 op www.herentals.be/
fair-trade-truck. Als u drie verschillende locaties vindt en dus drie foto’s
doorstuurt, maakt u kans op een cadeaubon van de Wereldwinkel ter
waarde van 25 euro. Iedereen die een
foto instuurt, krijgt ook een kleine attentie van de Wereldwinkel.

Dag en Nacht van de Jeugdbeweging

Band Battle

Op vrijdag 21 oktober organiseren de jeugdraad en de jeugddienst de Dag van de Jeugdbeweging. De kinderen en jongeren die ’s morgens in Herentals, Noorderwijk en Morkhoven
in uniform naar school komen, krijgen een (h)eerlijk ontbijt. Ze kunnen voor hun ontbijt
tussen 7.45 uur en 8.30 uur terecht aan het Dorpshuis van Noorderwijk, het
Dorpshuis van Morkhoven of aan de Lakenhal. Ook dit jaar wordt de Dag van de
Jeugdbeweging om 21 uur voortgezet met een fuif in jeugdhuis 10R20. De jongeren die
in uniform naar het jeugdhuis komen, mogen die avond gratis binnen op de Nacht

Jeugdhuis 10R20 zoekt beginnende
muziekgroepen die mee willen doen
aan de Band Battle. Tijdens drie voorrondes en een finale krijgt aanstormend jong talent de kans om op te
treden voor andere jongeren. De voorrondes vinden plaats op 5 november
2011, 4 februari 2012 en 5 mei 2012,
de finale op 4 augustus 2012. De band
die op het einde van die avond de
meeste stemmen heeft, wint de Band
Battle en krijgt een prijs ter waarde
van 500 euro.

[i] jeugddienst, Stadspark z/n, tel. 014-21 21 86, jeugddienst@herentals.be,
www.jeugddienstherentals.be, www.facebook.com/jeugddienst.herentals
[i] jeugdraad Herentals, info@jeugdraadherentals.be,
www.jeugdraadherentals.be, www.facebook.com/jeugdraad.herentals
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AANKONDIGINGEN
Herfst- en Winterwandelingen
Met de Herfst- en Winterwandelingen kunt u elke zondag in groep een gratis wandeling maken.
De wandelingen vertrekken vanuit een Herentalse horecazaak en komen daar ook aan. Op zondag 9 oktober vertrekt de wandeling aan De Swaen (Belgiëlaan 1). Als proevertje is er een jenevertje. De wandeling is geschikt voor rolstoelgebruikers. Op zondag 16 oktober vertrekt u aan
De Posterijen (Grote Markt 13). Wie een Corsendonk bestelt, krijgt er een tweede gratis bij. Op
zondag 23 oktober gaat de wandeling van start aan Berkemus (Morkhovenseweg 153). Ook hier
krijgt u een jenevertje onderweg. Op zondag 30 oktober vertrekt u aan café Druyts (Grote Markt
30). Onderweg is er een verrassing.
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
met een handicap.
Meer informatie:
dienst toerisme, Grote Markt 35, tel. 014-21 90 88

Fakkeltocht tegen armoede en uitsluiting
Op maandag 17 oktober is het Werelddag van Verzet tegen Armoede
en Uitsluiting. Vzw De Fakkel organiseert die avond een fakkeltocht
door de straten van Herentals. Om
19 uur is iedereen welkom in de
foyer van cultuurcentrum ’t Schaliken voor een optreden van kinderkoor W.A.N.T.E.D. en een toespraak
door minister van staat en voorzitter van de Decenniumdoelen Jos
Geysels. De fakkeltocht gaat van
start om 20 uur en wordt om 21 uur
afgesloten met een receptie. De organisatie roept iedereen op om mee te stappen uit solidariteit
met mensen in armoede, en om een geknoopt wit laken uit te hangen als teken van verzet tegen
armoede en uitsluiting.
Meer informatie:
vzw De Fakkel, Sint-Waldetrudisstraat 39,
tel. 014-21 40 73, gsm 0487-99 06 23, vzwdefakkel@gmail.com

Cursus sociale vaardigheden en assertiviteit
Bent u verlegen, hebt u faalangst of hebt u last van een negatief zelfbeeld? Samen met anderen
kunt u daar wat aan doen. Van november 2011 tot maart 2012 houdt de Vereniging voor Verlegen Mensen (VVM) wekelijkse bijeenkomsten in Herentals en in Turnhout. Tijdens de cursus
worden sociale en assertieve vaardigheden en rationeel denken stap voor stap ingeoefend. Als
lid van VVM kunt u ook deelnemen aan allerlei activiteiten en praatavonden. Op woensdag 26
oktober is er een infoavond in Herentals. Jongeren van 14 tot 18 jaar kunnen vanaf januari deelnemen aan de nieuwe jongerencursus in Turnhout.
Meer informatie:
vvm-turnhout@hotmail.com, www.vvm-vzw.be, gsm 0478-05 41 29

Veertiende editie van de
Herentalse Bierfeesten
Op zaterdag 29 en zondag 30 oktober
vindt in zaal ’t Hof de veertiende editie
van de Herentalse Bierfeesten plaats.
Naar aloude gewoonte kunt u proeven
van meer dan honderd bieren, waaronder enkele primeurs. De deuren van
de rookvrije zaal openen om 12 uur
's middags. De opbrengst van dit evenement gaat naar de werking van KSJ
Herentals.
Meer informatie:
Herentalse Bierfeesten vzw,
info@herentalsebierfeesten.be,
www.herentalsebierfeesten.be,
www.twitter.com/bierfeesten of
www.facebook.com/bierfeesten

Hekserij in Limburg
Op vrijdag 21 oktober kunt u in kasteel Le Paige een interessante uiteenzetting meemaken over de juridische,
sociale en familiale samenhang tussen een aantal heksenprocessen in
Belgisch-Limburg. Spreker is dr. Theo
Coun. De lezing begint om 20 uur en is
een organisatie van de Herentalse Geschiedkundige Kring en Ter Vesten.

Nieuw adres voor
kunstatelier Tabula Rasa
De kunstenaars van Tabula Rasa houden een open dag in De Werkkamer,
hun nieuwe atelier in de voormalige
kraamkliniek Sancta Maria (oud moederhuis). Op 1 oktober staan de deuren open van 11 tot 18 uur. Iedereen
is welkom om te kijken, te luisteren en
te genieten van een gezellige babbel,
een hapje en een drankje. Om 17 uur
is er een optreden van The Heavy
Machinery. Het atelier is bereikbaar
via de Augustijnenlaan 28.
Meer informatie:
K.A.TABULARASA@hotmail.com,
www.ATELIER-TABULARASA.be

oktober 2011 13

AANKONDIGINGEN
Brandhoutverkoop op 8 november
Op dinsdag 8 november om 19 uur vindt er een grote brandhoutverkoop plaats in het buurthuis
van Veerle-Heide (Zandstraat 13 in Laakdal). Een zeventigtal loten brandhout wordt te koop
aangeboden. Vanaf 17 oktober kunt u een gratis houtcatalogus afhalen bij de milieudienst. Op
zaterdag 22 oktober kunt u de loten in Geel, Herselt en Westerlo bezichtigen en op zaterdag
29 oktober de loten in Olen en Herentals. De brandhoutverkoop is een organisatie van het
Agentschap voor Natuur en Bos, regio Netebronnen-Zuiderkempen in samenwerking met de
provincie Antwerpen, Kempens Landschap vzw en het Agentschap voor Wegen en Verkeer.
Meer informatie:
milieudienst, administratief centrum, Augustijnenlaan 30, tel. 014-28 50 50

Grote Vlaamse brandhouthappening
Op zaterdag 8 oktober vindt er een grote
Vlaamse brandhouthappening plaats op
DOMEIN
TEUNENBERG
OLEN
GROTE VLAAMSE
het domein
Teunenberg
in Olen•(toegang
Parking en toegang via Bulenstraat
via Bulestraat). Van 9 tot 12 uur is er een
brandhoutverkoop van 150 loten uit de
9u - 12u: Grote brandhoutverkoop
hele provincie
Antwerpen. Inmet
dedemonstraties
namiddag
12u - 17u: Brandhouthappening
kunt u kennismaken met alles wat te maBrandhoutverkopen,
demonstraties,
ken heeft
met het veiligheidsmateriaal,
veilig en bosvriendelijk
houtdraaiers, houten muziekinstrumenten, carving,
exploiteren
van
(brand)hout.
Het
is ….een
composteren van houtsnippers, houtstoven en
8 oktober 2011
de
eerste
Kempense
brandhoutgames
evenement voor heel de familie, met tal
van demonstraties, lokale specialiteiten,
Vo o r m e e r i nfo r m at i e : su r f n aar w w w.b osg ro e p e n .b e
muziek en de allereerste Kempense brandhoutgames. De toegang is gratis. De brandhouthappening is een organisatie van de Antwerpse
Bosgroepen in samenwerking met verschillende partners.

BRANDHOUTHAPPENING

Meer informatie: www.bosgroepen.be

Familie duurt langer dan een mensenleven
Onbewust dragen mensen heel wat van hun familiegeschiedenis met zich mee. Hoe ze zich verhouden tot anderen, hoe ze problemen aanpakken, wat ze graag doen, … het wordt allemaal
mee bepaald door de familie. De Gezinsbond organiseert een vormingsavond over die invloed
van familie. Het is een verhaal vol beklijvende filmbeelden, televisiefragmenten, muziek, poëzie en anekdotes. De vormingsavond vindt plaats in de lokalen van het Wit-Gele Kruis (Nonnenstraat 12) op dinsdag 11 oktober om 20 uur. De toegangsprijs voor leden van de Gezinsbond
bedraagt 2 euro, voor niet-leden 3 euro.
Meer informatie en inschrijvingen:
Jef Haest, gsm 0472-46 14 49, jefhaest@hotmail.com

Wijnbeurs Rotary Club Herentals
Op zaterdag 15 en zondag 16 oktober organiseert Rotary Club Herentals een wijnbeurs ten
voordele van Begeleid Wonen Herentals. Voor 10 euro kunt u proeven van ongeveer vijftig
verschillende wijnen en allerhande snacks. U kunt ook ter plaatse wijnen kopen. De wijnbeurs
vindt plaats in het parochiecentrum van Noorderwijk (Ring 27-29) op zaterdag van 15 tot 20
uur en op zondag van 15 tot 19 uur.
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Tweedehandsbeurs
van de Gezinsbond
Op zondag 23 oktober organiseert de
Gezinsbond haar jaarlijkse tweedehandsbeurs. De beurs vindt van 14 tot
16 uur plaats in zaal ’t Hof. Het aanbod
is groot: baby-, kinder- en zwangerschapskleding, speelgoed, meubels,
fietsen, autostoelen, autosteppen,
hobbelpaarden en kinderwagens. Er is
een speelhoekje, een informatiestand
en een cafetaria. De toegang is gratis.

KREUTZFELD Verein
Dit najaar opereert KREUTZFELD Verein op twee fronten. Op zaterdag 29
oktober brengt het gezelschap in samenwerking met de Koninklijke Fanfare De Berthoutzonen uit Hallaar
T.a.r.a.r.a.BOEM!, een muziektheatraal
sprookje voor jongeren van 6 tot 96
jaar. Acht acteurs en een fanfare brengen het verhaal van drie prinsessen die
nog mooier willen worden dan ze al zijn:
een recept voor menige catastrofe. De
voorstellingen vinden plaats in cc ’t Schaliken om 14.30 en om 20 uur.
Op vrijdag 4 november verhuist het
gezelschap naar het NTGent, waar de
herneming volgt van De lange nasleep
van een korte mededeling. Die productie was in mei van dit jaar te bekijken in
de kamertheaterzaal van ’t Hof en werd
geselecteerd door het Landjuweelfestival. Wie dit hoogtepunt wil beleven,
kan een zitje reserveren op de speciale
pendelbus Herentals-Gent-Herentals,
die KREUTZFELD hiervoor inlegt. De bus
vertrekt op 4 november om 18 uur aan
het administratief centrum.
Meer informatie en reservatie:
www.kreutzfeldverein.be

Aankondigingen
Showbizzconcert
Het Harmonieorkest van het Sint-Jozefscollege geeft op
zaterdag 22 oktober een spetterend Showbizzconcert
onder leiding van dirigent Koen Van Hove. Op het programma staan nummers als Hello Dolly, In the Mood,
Star Wars, Dallas en Grease. Het concert vindt om 20
uur plaats in de studiezaal van het Sint-Jozefscollege
(Collegestraat 46). Kaarten kosten 6 euro in voorverkoop en 8 euro aan de kassa. Kinderen jonger dan twaalf jaar mogen gratis binnen. Reserveren
kan op het nummer 0498-21 10 65.

Quizzen en schrijven met Amnesty International
Op zaterdag 15 oktober organiseert Amnesty International Herentals een Quiz-ze-vrij-avond.
Vanaf 20 uur kunnen alle liefhebbers terecht in de foyer van cc ’t Schaliken voor een quiz over
algemene kennis. Een ploeg bestaat uit maximaal zes personen. Het inschrijvingsgeld bedraagt
4 euro per persoon. Ploegen waarvan alle leden jonger zijn dan twintig jaar betalen 2 euro per
persoon. Inschrijven kan bij Jef Verrydt (tel. 0473-77 52 13, j.verrydt@telenet.be) en Kristin
Van Roey (kvanroey5@hotmail.com).
De twintigste editie van de Schrijf-ze-VRIJdag vindt dit jaar plaats op vrijdag 21 oktober. Elk jaar
doen duizenden jongeren mee aan deze schrijfmarathon. Scholen of clubs die dit jaar mee actie willen voeren voor de Vredesgemeenschap van San José de Apartadó in Colombia, kunnen
zich inschrijven via de website van Amnesty International: www.aivl.be.

Herentals Sint-Janskoor
viert vijftigjarig bestaan met jubileumconcert
Het Sint-Janskoor organiseert naar aanleiding
van zijn vijftigjarig bestaan een jubileumconcert. Dit concert vindt plaats op zaterdag 15
oktober om 19.30 uur in de kerk van Sint-Jan
de Doper op de Molekens. Ook Vocaal Ensemble Markant, De Populiertjes van de basisschool
De Leertuin en het muziekensemble noiQuattro
treden op. Kaarten zijn te koop bij de deelnemende koren of op het telefoonnummer 014-22
24 02 en kosten 8 euro in voorverkoop. Aan de
kassa betaalt u 10 euro. Kinderen jonger dan
twaalf mogen het concert gratis bijwonen. Na afloop is er een gezellig samenzijn in de basisschool De Leertuin, waarbij het eerste drankje gratis wordt aangeboden bij afgifte van de
toegangskaart.

R.I.P. in de Vitrine
Op woensdag 19 oktober om 20 uur gaat
R.I.P. in première in de galerie van de Stedelijke Academie voor Beeldende Kunst.
R.I.P. is een artistiek project van het atelier video en animatie, onder leiding van
Bart van Dyck, dat twee kortfilms omvat. De expo loopt tot 30 november. De
Vitrine is open op maandag, dinsdag en
woensdag van 14 tot 22 uur en op zaterdag van 9 tot 16 uur.
Meer informatie:
Stedelijke Academie voor Beeldende
Kunst, Markgravenstraat 77,
tel. 014-28 51 55,
academie.beeldende.kunst@herentals.be,
www.herentals.be/kunstacademie

Bijeenkomst
van de oud-gidsen
Naar aanleiding van 70 jaar gidsen
Herentals komen de oud-gidsen van
Herentals op donderdag 20 oktober
samen op het domein De Brink (Bosbergen 1). De dag begint om 9.30 uur
met koffie, gevolgd door een wandeling
met een natuurgids en een lunch. Was
u vroeger lid van de gidsen en wilt u
deelnemen? Stort dan voor 10 oktober
16 euro op het rekeningnummer
BE 7900 164 883 8433.
Meer informatie:
Dora Torfs (tel. 014-21 10 42),
Lili Verstreyden (tel. 014-21 40 55),
Rosa Spiessens (tel. 014-21 61 72) en
Mia Van Sande (gsm 0476-70 91 35)

22 oktober:
Dag van De Kringwinkel
Op zaterdag 22 oktober houdt de Kringwinkel Zuiderkempen een feestelijke open dag. Terwijl
u kennismaakt met zijn ruime aanbod van herbruikbare goederen kunt u proeven van heerlijke
soep. Uw kop of kom krijgt u gratis mee naar huis.
Meer informatie: Kringwinkel Zuiderkempen, Lierseweg 136, tel. 015-23 73 93,
www.dekringwinkelzuiderkempen.be
oktober 2011 15

UIT IN HERENTALS
Wilt u zelf een activiteit toevoegen? Dat kan! Surf naar de UiTdatabank en vraag een invoeraccount aan. Uw activiteit
verschijnt dan niet alleen hier, maar ook op UiTinVlaanderen.be en in tal van andere digitale en gedrukte agenda’s.

Van 10/09 TENTOON Joris Taeymans – Taeymans in de wolken / Lakenhal / Op woensdag, donderdag, vrijdag, zaterdag en zondag van 14 tot 17 uur
tot 02/10
Za 01/10 TONEEL Theaterspektakel – Lang en gelukkig / Kamertheaterzaal ’t Hof
/ 20 uur

FOTO

Fotosalon Anthony Fotoclub / Sint-Antoniuszaal, Kapucijnenstraat 7 / Van 13 tot 22 uur / Info: www.anthonyfotoclub.be

OPEN

Open dag kunstatelier Tabula Rasa / Voormalige kraamkliniek,
Augustijnenlaan 28 / Van 11 tot 18 uur

Van 02/10 KERMIS
tot 06/10
Zo 02/10 FIETS

Kermis in Noorderwijk

Di

Theaterspektakel – Lang en gelukkig / Kamertheaterzaal ’t Hof /
15 uur

FOTO

Fotosalon Anthony Fotoclub / Sint-Antoniuszaal,
Kapucijnenstraat 7 / Van 10 tot 19 uur /
Info: www.anthonyfotoclub.be

INFO

Compostmeesters op de zondagmarkt / Augustijnenlaan /
Voormiddag

04/10 RAAD

Do

06/10 KLASSIEK Stefaan Degand en Hommages – Ende nich(t)? /

Vr

07/10 INFO

Vr
Za

Zo

UIT

Davidsfonds – Start cursus De Exodus ontrafeld. Het oude
Egypte en het Bijbelland / Oud Gasthuis, Nederrij 133/A /
Van 13.30 tot 16 uur / Info: Hubert Vanooteghem
(tel. 014-21 65 35)

Ma 24/10 SENIOR

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

Di

UIT

Van 08/10 TENTOON John Van Leemput – Route 66 / Kasteel Le Paige /
Op woensdag, donderdag, vrijdag, zaterdag en zondag van 14 tot
tot 30/10
17 uur

Za

08/10 UIT
TONEEL

Zo

09/10 UIT
TONEEL

Vr
Za

28/10 UiT
29/10 UIT
UIT
30/10 TONEEL

Do

13/10 DANS

Ugo Dehaes – Women / cc de Werft, Werft 32, Geel / 20.15 uur

Vr

14/10 KLASSIEK Quatuor Voce – Ligeti en Haydn / Sint-Catharinakerk, Begijnhof

Grijze Panters - Voordracht over investeren in energiebesparing /
Het Convent / 14 uur / Info: Ruf Van Cauter, tel. 014-21 12 69

Herentals / 20 uur

Natuur en Wetenschap – Hoezo wetenschap is saai? / Lakenhal / Op
woensdag, donderdag, vrijdag, zaterdag en zondag van 14 tot 17 uur
Nacht van de Duisternis / Stadspark / 20 uur
Wijnbeurs Rotary Club Herentals / Parochiecentrum Noorderwijk, Ring 27-29 in Noorderwijk / Van 15 tot 20 uur

WERELD- Orquesta Tanguedia – Alfonsina / cc Zwaneberg,
MUZIEK Heist-op-den-Berg / 20 uur
Fietsgraveren / Verkeerspark, Vorselaarsebaan /
FIETS
Van 13 tot 16 uur

BIB
16/10 UIT
UIT

Quiz-ze-vrij-avond van Amnesty International / cc ’t Schaliken /
20 uur
Verwendag in de bib / Gildelaan 13 / Van 14 tot 17 uur
Herfst- en Winterwandelingen / De Posterijen, Grote Markt 13
/ 14.30 uur
Wijnbeurs Rotary Club Herentals / Parochiecentrum Noorderwijk, Ring 27-29 in Noorderwijk / Van 15 tot 19 uur

PROJECT Letterfretter / Verschillende locaties op en rond de Grote Markt
/ Van 14 uur tot 17.15 uur

INFO
Ma 17/10 UIT
16
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Lezing Brazilië, de smaken en keukens van de wereld door
professor Eddy Stols / Bibliotheek, Gildelaan 13 / 20 uur
Raad voor Maatschappelijk Welzijn / Kantoor van de OCMWsecretaris, Nederrij 133/A / 20 uur
Grijze Panters - Bezoek aan de tentoonstelling Breugelland / Museum
Wuyts-Van Campen in Lier / Info: Ruf Van Cauter, tel. 014-21 12 69
Nacht van het Kempens Erfgoed / Van 19 tot 24 uur

27/10 SENIOR

Soulsister – 25 jaar / cc ’t Schaliken / 20 uur / UITVERKOCHT

Zo

INFO

Do

Theaterspektakel – Lang en gelukkig / Kamertheaterzaal ’t Hof
/ 15 uur

Compostmeesters op de zondagmarkt / Augustijnenlaan /
Voormiddag
Fakkeltocht tegen armoede en uitsluiting / Foyer cc ’t Schaliken
/ 19 uur

Zo

Tweedehandsbeurs Gezinsbond / Zaal ’t Hof, Grote Markt 41 /
Van 14 tot 16 uur
Seniorenfeest / cc ’t Schaliken, Grote Markt 35 /
Van 14 tot 17 uur
Seniorenfeest / cc ’t Schaliken, Grote Markt 35 /
Van 14 tot 17 uur
Gemeenteraad / Raadzaal administratief centrum,
Augustijnenlaan 30 / 20 uur

Wo 26/10 RAAD

Herfst- en Winterwandelingen / De Swaen, Belgiëlaan 1 /
14.30 uur

Herfst- en Winterwandelingen / Berkemus, Morkhovenseweg
153 / 14.30 uur
Verwendag in de bib / Bibliotheek Noorderwijk, Ring 26 /
Van 10 tot 12 uur
Schaatsprikkels / BLOSO-centrum / Info: tel. 014-85 95 10,
renilde.beyens@bloso.be

RAAD

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

MUZIEK
11/10 SENIOR

QUIZ

25/10 SENIOR

Grote Vlaamse brandhouthappening met brandhoutverkoop /
Domein Teunenberg in Olen (toegang via Bulestraat) / Van 9 tot
17 uur

Di

Van 15/10 TENTOON
tot 06/11
Za 15/10 UIT
UIT

23/10 UIT
BIB

Foyer cc ’t Schaliken / 20 uur / UITVERKOCHT

TONEEL

9.30 uur
Milieuadviesraad / Raadzaal administratief centrum,
Augustijnenlaan 30 / 20 uur
KLASSIEK Kamerorkest arc-en-ciel o.l.v. Herman Engels – Klavieren en
orkest / cc Zwaneberg, Heist-op-den-Berg / 20 uur
21/10 VROUW Vrouweninfo: valpreventie / Fundatiehuis / Van 13.30 tot 16.30
uur / Meer informatie: Louisa Van Sand, tel. 0478-60 23 03
MUZIEK Barbara Dex – I Am / cc ’t Schaliken / 20 uur
Dag van de Kringwinkel / Kringwinkel Zuiderkempen, Lierseweg
22/10 OPEN
136 / Van 9.30 tot 17 uur
Jobbeurs / KHK, Campus Blairon 800 in Turnhout /
WERK
Van 10 tot 17 uur
MUZIEK Harmonieorkest van het Sint-Jozefscollege – Showbizzconcert /
Sint-Jozefscollege, Collegestraat 46 / 20 uur

RAAD

Gemeenteraad / Raadzaal administratief centrum, Augustijnenlaan
30 / 20 uur

Di

Bloedinzameling / Parochiecentrum Noorderwijk /
Van 17.30 tot 20.30 uur

Wo 19/10 THEATER Lazarus – Oblomov / cc ’t Schaliken / 20 uur / UITVERKOCHT
Bijeenkomst oud-gidsen Herentals / De Brink, Bosbergen 1 /
Do 20/10 UIT

Tweede KWB op Wielen / ’t Convent, Begijnhof 17 / Van 9 tot 15 uur

TONEEL

18/10 BLOED

UIT

Herentalse Bierfeesten / Zaal ’t Hof, Grote Markt 41 / Vanaf 12 uur
Herentalse Bierfeesten / Zaal ’t Hof, Grote Markt 41 / Vanaf 12 uur
KREUTZFELD Verein – T.a.r.a.r.a.BOEM! / cc ’t Schaliken /
Om 14.30 uur en om 20 uur
Herfst- en Winterwandelingen / Café Druyts, Grote Markt 30 /
14.30 uur

Nacht van de Duisternis
Op zaterdag 15 oktober is het opnieuw
Nacht van de Duisternis. Vanaf 20 uur
bent u welkom in het Stadspark, waar
de Amateur Sterrenkundigen van Herentals (ASH Polaris) klaarstaan met
hun sterrenkijkers. Het stadsbestuur
dooft de openbare verlichting in de
straten rond het park, zodat de sterren
die avond beter te zien zijn. Ook bij bewolkt weer kunt u in het park terecht.
ASH Polaris organiseert een kleine tentoonstelling op de bovenverdieping van het Koetshuis en stelt er de
allereerste lichthinderkaart van Herentals voor.
ASH Polaris is de Herentalse afdeling van de Vereniging voor Sterrenkunde. Al sinds 1982 organiseren zij activiteiten rond sterrenkunde en ruimtevaart. Elke maand is er een voordracht, en verder
zijn er allerlei werkgroepen, waarnemingsactiviteiten, uitstappen
en kampen.
Meer informatie: www.ashpolaris.vvs.be,
ashpolaris@hotmail.com en gsm 0471-68 70 09

ZONDAG 9 OKTOBER VANAF 13.30

BURGERZAKEN
Geboorten
08/08

... MET GRATIS FRIETJES!

Wout, zoon van Betty Claes en Eric Mertens

11/08	Fleur, dochter van Wendy Vermylen en Tom Naets
11/08

Gregory, zoon van Davina Janssens en Koen Bellens

11/08

Glen, zoon van Davina Janssens en Koen Bellens

11/08	Lynn, dochter van Ils Beylemans en Chris Belmans

actieve senior
OKRA Sint-Waldetrudis
Elke dinsdag

Turnen

Elke woensdag

Fietsen

Elke donderdag Petanque
Feestelijke
Za 01/10

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

Parochielokaal, Kerkstraat 40 / 18.30 uur /
afsluiting van Info: Mathilde Verwimp (Herenthoutseweg 19/202)

De Week van
het Trefpunt
met een
receptie

11/08

Alessia, dochter van Ramona Cretella en Romuald Verhaeghe

12/08

Myla, dochter van Lobke Luyten en Roel Dekort

12/08

Elise, dochter van Kris Geboes en Pieter Marchand

12/08

Quinten, zoon van Tinne Cauwe en Maarten Peenen

17/08

Ward, zoon van Loes Van den Brand en Stieven Kets

18/08

Joppe, zoon van Elke Eelen en Johan Debloudts

21/08	Niko, zoon van Lidia Rozwora en Steve Sabister
24/08

Louise, dochter van Marlies Van Mensel en Jelle Janssens

25/08	Rune, zoon van Marèse van der Zant en Martinus van Groningen
26/08

Jeanne, dochter van Kim Van Vaerenbergh

26/08

Nena, dochter van Kirsten Crickard en Jim Hermans

01/09

Lily-Rose, dochter van Jutta Fonteyn en Jef Mols

OKRA Sint-Antonius
Elke maandag

Petanque

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
Elke dinsdag
Elke woensdag

Fietsen

Vertrek aan Onze-Lieve-Vrouwkerk / 13 uur

Petanque

Ma 10/10

WANDELEN

Plein in de Rozenstraat / 13.30 uur
Info: Karel, tel. 014-21 65 03
Vertrek aan Onze-Lieve-Vrouwkerk / 13 uur

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

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)

Elke donderdag BOWLING

Buulse Bowling in Olen / 13.30 uur /
Info: Albert Corthout (tel. 014-21 99 79)

12/08
17/08
21/08
23/08
23/08
26/08
26/08
28/08
02/09
05/09

Josephina Horemans (86), weduwe van Henri De Graaf
Antonius Wils (85), weduwnaar van Maria Bogaerts
Anna Heylen (79), echtgenote van Gustaaf Van Rompaey
Maria Cuyvers (85), echtgenote van Constant De Boeck
Margaretha Stappaerts (90), weduwe van Prosper De Wever
Maria Delen (81), weduwe van Franciscus Vleugels
Delfina Thon (73), echtgenote van Lodewijk Wouters
Denis Clé (86), weduwnaar van Anna Van Eynde
Maria Bellens (67), echtgenote van Emiel Peeters
Julius Van Gool (73)

Huwelijksaankondigingen
Tijl Antonissen (Herentals) en Sara Leysen (Herentals)
Daniël Van Orshaegen (Herentals) en Christel Boels (Herentals)
Neal Leysen (Herentals) en Christina Ntanti (Herentals)
Nick Cornelissen (Herentals) en Joëlle Borremans (Herentals)

Huwelijken

JEUGD
Elke vrijdagnamiddag
Vrijdag- en
zaterdagavond

Overlijdens

happy
hour

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

rustige

Jeugdhuis 10R20, Grote Markt 41 / 20 uur

Jesse Dankers (Herentals) en Marijke Lievens (Herentals)
Johannes Schoonens (Herentals) en Sevginar Dzheferova (Herentals)
Joris Bruyninckx (Herentals) en Inge Van Looveren (Herentals)
	Lowie Beutels (Herentals) en Katrijn Van Laarhoven (Herentals)
Bert Gios (Herentals) en Cindy Lathouwers (Herentals)

GEZONDHEIDSWANDELINGen

Griet Witvrouwen (Herentals) en Goele Mangelschots (Herentals)

Elke ma. en wo.

Netepark / 10 uur

Timothy Gebruers (Herentals) en Nele Thiels (Herentals)

Elke di. en wo.

Administratief centrum / 10 uur

Wim Bosmans (Herentals) en Jessica Willems (Herentals)
Dirk Dierckx (Herentals) en Betty Van de Ven (Herentals)
Kobe Van Looy (Herentals) en Cindy Van den Eynde (Herentals)

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)
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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.

burgemeester Jan Peeters
politie, brandweer, veiligheid en openbare orde, algemeen beleid en
coördinatie, communicatie en informatie, burgerlijke stand en bevolking,
administratieve vereenvoudiging, middenstand en lokale economie
maandag van 18 tot 19.30 uur
vrijdag van 9 tot 11 uur (in het administratief centrum)
[i] burgemeester.jan.peeters@herentals.be

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

schepen Wies Verheyden
sport, personeel, markten en kermissen

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

Rijksdienst voor pensioenen
eerste dinsdag van 10 tot 12 uur

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

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

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

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

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

schepen Mien Van Olmen
ruimtelijke ordening, milieu en groenvoorzieningen, landbouw en
plattelandsontwikkeling

Multiple Sclerose Liga
tweede donderdag van 14 tot 16 uur

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

woensdag van 9 tot 11 uur of na afspraak
[i] schepen.mien.van.olmen@herentals.be

Fonds voor arbeidsongevallen

schepen Anne-Mie Hendrickx

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

sociale zaken, gelijke kansen, gezondheidsbeleid

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

maandag van 10 tot 12 uur of na afspraak
[i] schepen.anne-mie.hendrickx@herentals.be

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

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

Spreekuren OCMW Herentals
- Voorzitter Fons Michiels is bereikbaar na afspraak op nummer
0475-56 10 32 of voorzitter@ocmwherentals.be
- 	Sociale dienst OCMW: elke werkdag van 9 tot 11.45 uur en
maandagavond van 18 tot 19 uur.
- Zitdag in Dorpshuis Noorderwijk: elke dinsdag van 9.30 tot
10.30 uur
- Zitdag in Dorpshuis Morkhoven: elke dinsdag van 11 tot 12 uur
- Dienst rechtshulp OCMW: maandag, dinsdag, donderdag en
vrijdag van 9 tot 11.45 uur en maandagavond van 18 tot 20 uur
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openingstijden stadsdiensten
Ma

di

wo

do

vr

za

zo

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

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

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
13.30-16.00 13.30-16.00
13.30-16.00 13.30-16.00
18.00-19.30

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
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

op zaterdag
22 en 29
oktober
van 9 tot
12 uur

HET NETEPARK
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
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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

