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Cultuurcentrum ‘t Schaliken bestaat vijf jaar en dat zult u geweten
hebben! Het laatste weekend van september vieren we dit met een
groots feest. Muziek, woord, humor, … u kunt ervan genieten op het
buitenplein, in de schouwburg en in de Lakenhal.

VANAF 14 UUR

Zaterdag 29 september om 18.30 uur geeft Natives de aftrap. Deze
Herentalse band won de demowedstrijd en mag zich nu bewijzen.
Om acht uur speelt op het buitenplein The Smoky Midnight Gang. De
eerste feestavond sluit af met Radio Ultra Modern. Deze dj’s mengen
de muziek van vroeger met de beats van nu.

VA

Op zondag 30 september gaat het feest gewoon voort. Vanaf 14 uur
kunt u op allerlei locaties optredens bijwonen en genieten van straatanimatie. Ook kunnen de kinderen zich uitleven tijdens familievoorstellingen en langsgaan bij de grimeur of de ballonnenplooier. Op het
programma staan onder meer Balltazar, Lejo, Majoretteketet, Gilles
Monnart en The Antler King. Alle optredens zijn gratis.
Tijdens het feestweekend kunt u ook genieten van betalende optredens van Bert Gabriëls, Marieke De Maré en Elisabeth Crommelynck.
Meer informatie over dit weekend vindt u op pagina 10 van de Stadskrant.

www.schaliken.be - cultuurcentrum@herentals.be - 014-28 51 30
schaliken_2012_openingsfeest_ref_3241_affiche_vs03.indd 1
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Meer info: www.schaliken.be
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Veilig terug naar school
De vakantie is voorbij. Ik hoop dat ieder van u een ontspannende zomertijd
heeft beleefd en dat de batterijen terug opgeladen zijn. De vele zomeractiviteiten in onze stad zijn achter de rug. Zij brachten veel volk op de been,
dankzij het werk van honderden vrijwilligers en organisatoren. Ik wil hen daarvoor uitdrukkelijk
danken.
Tijd om terug aan de slag te gaan, ook voor de allerkleinsten. Onze kinderen gaan terug naar school.
Velen gaan voor het eerst te voet of per fiets deelnemen aan het drukke verkeer op de schoolroute.
Veilig rijden is altijd, maar vooral in deze periode, van absoluut belang. De politie Neteland en de
stadswachten zullen in de eerste weken van het nieuwe schooljaar extra verkeerstoezicht doen op
drukke kruispunten en schoolroutes. Hou rekening met de kinderen in het verkeer!
De stad heeft in de zomermaanden een aantal ingrepen uitgevoerd om de verkeersveiligheid te
vergroten. De heraanleg van het helicopterpleintje aan de Augustijnenlaan, het beveiligen van de
fietsroute op de Lenteheide en een ingreep aan de school in Morkhoven. En in de komende maanden voeren we geleidelijk aan in heel Herentals aangeduide snelheidszones in, aangepast aan de
lokale situatie: zones 30 in de woonstraten en grote woonwijken en nog slechts uitzonderlijk 70 op
de grote invalswegen in onze gemeente. In deze Stadskrant leest u alles over deze verkeersingrepen
om de veiligheid te verhogen.
Ieder van ons kan zijn steentje bijdragen om te komen te minder verkeerslachtoffers dit schooljaar.
Onze kinderen rekenen ook op u.
Uw burgemeester,
Jan Peeters
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Aankondigingen voor de Stadskrant van
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het recht inzendingen te weigeren, in te korten
en te wijzigen.
DRUK: Drukkerij Bulckens
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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.

De nieuwe stemcomputers
al eens proberen?
Door het nieuwe digitale stemsysteem zal het stemmen bij de verkiezingen van 14 oktober
2012 anders verlopen dan bij de vorige verkiezingen. Het stadsbestuur organiseert daarom
informatiesessies zodat u kennis kunt maken met het nieuwe systeem. De infosessies vinden plaats op:
- maandag 3 september in het dorpshuis van Morkhoven
- dinsdag 11 september in het dorpshuis van Noorderwijk
- donderdag 13 september in zaal ’t Hof
- woensdag 19 september in de eetzaal van basisschool De Leertuin (Populierenlaan 1).
De infosessies beginnen telkens om 13.30 uur.
Vanaf 1 september plaatst de stad een stemcomputer en een stembus in de bibliotheek
en in de wachtzaal van het administratief centrum. Iedereen is welkom om tijdens de openingstijden te komen oefenen. Groepen maken een afspraak met de dienst communicatie.
Meer informatie:
dienst communicatie, administratief centrum, Augustijnenlaan 30, tel. 014-28 50 50

Druk uw stempel op uw provincie
Op 14 oktober stemt u niet enkel voor de gemeente maar ook voor de provincie. In de provincie Antwerpen worden 72 provincieraadsleden rechtstreeks verkozen. Veel zaken die
u na aan het hart liggen, worden georganiseerd door de provincie. Zowel in uw vrije tijd,
leefomgeving, werkomgeving als op het welzijnsvlak komt u de provincie tegen. Soms heel
zichtbaar, maar vaak achter de schermen. Wilt u meer weten over de provincie en de provincieraadsverkiezingen? Surf naar www.drukjestempel.be of bestel het speciale magazine
via tel. 03-240 67 84, info@admin.provant.be.

Snuffel
Op zaterdag 15 september kunnen kinderen
en jongeren naar hartenlust snuffelen in het
vrijetijdsaanbod in onze stad. Van 13 tot 17
uur palmt de infobeurs Snuffel de Grote Markt
in. Naast het vaste aanbod van de lokale cultuur-, jeugd- en sportverenigingen zijn er infostands van andere interessante organisaties.
Zij bieden, naast informatie over hun werking,
ook leuke spelletjes en initiaties aan. Verder is
er randanimatie met een springkasteel en een
ballonnenplooier. Snuffel is een organisatie
van de stedelijke jeugddienst in samenwerking met de Herentalse jeugd-, sport- en cultuurraad en de sport- en cultuurdienst.
Neem alvast eens een kijkje op www.jeugddienstherentals.be. Daar vindt u een overzicht van alle
Herentalse jeugdverenigingen en hun contactgegevens.
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Gas - elektriciteit:
durf te vergelijken!
Voor gas en elektriciteit is het niet altijd eenvoudig om de beste leverancier
of de juiste formule te kiezen. Daarom
werkt het stadsbestuur mee aan een
nationale informatiecampagne. Wilt u
graag zelf een keuze kunnen maken?
Kom dan op donderdag 20 september
tussen 15 en 20 uur naar de raadzaal
in het administratief centrum. Twee
medewerkers van de Federale Overheidsdienst Economie helpen u om
de aanbiedingen van de verschillende
aardgas- en elektriciteitsleveranciers
te vergelijken. Breng zeker uw laatste
eindafrekening van uw huidige aardgasof elektriciteitsleverancier mee.

Nieuwe alarmsirene waarschuwt u bij noodsituaties
Begin juni installeerde het crisiscentrum van de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken
een elektronische alarmsirene op het dak van het administratief centrum. Alarmsirenes staan
in de buurt van bedrijven met een hoog risico, de zogenaamde Seveso-bedrijven. Ze dienen om
de bevolking te waarschuwen bij een noodsituatie. Op de eerste donderdag van elk trimester
worden de sirenes getest. De eerstvolgende test vindt plaats op donderdag 4 oktober tussen
11.45 uur en 13.15 uur. Tijdens deze test brengen de sirenes een luide huiltoon voort, gevolgd
door de gesproken boodschap: ‘proefsignaal’. Dit wordt eenmaal herhaald. De hele test duurt
ongeveer één minuut. Bij echt gevaar worden de huiltonen veel langer uitgestuurd.
Meer informatie: dienst noodplanning, administratief centrum,
Augustijnenlaan 30, tel. 014-28 50 50

Meer informatie:
http://economie.fgov.be

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 2012 tot en met 1 juni 2013 binnenbrengen. De
grootte van uw gezinsinkomen bepaalt of u recht hebt op een toelage. 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. U hoeft maar één aanvraagformulier in te vullen voor alle kinderen
van uw gezin, plus een bijkomend formulier per leerling of student.

IN HET LEVEN MOET U STEEDS VERGELIJKEN.
DUS WAAROM NIET VOOR
GAS EN ELEKTRICITEIT?

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

Nieuw busnet in de Zuiderkempen
Op 1 september wijzigt De Lijn een aantal busverbindingen in onze regio. De huidige dienstverlening blijft bestaan, maar wordt anders ingevuld.
Welke lijnen blijven ongewijzigd?
• Lijn 15b, 150, 219, 409, 541, 542 en 543.
Welke lijnen verdwijnen?
• Lijn 158. Deze reizigers kunnen gebruik maken van buslijn 511.
• Lijn 218, voor de ploegendienst in de bedrijfszone Geel-Oevel.
• Lijnen 222, 223, 224 en 225. Alle schoolritten worden overgenomen door de lijnen 220 en 221.
Welke lijnen veranderen?
• Lijn 152 wordt beperkt tot Lier-Grobbendonk.
• Lijn 305 rijdt tijdens het weekend voortaan één keer per uur.
• Lijnen 159, 212, 418, 420, 427, 440, 511, 513, 514 en 540: wijzigingen in traject of dienstregeling.
• Belbus 944 wordt belbus 946.
• Het aantal ritten van snelbus 418 wordt beperkt. De nieuwe snelbus 429 tussen Herentals,
Lille en Antwerpen rijdt zowel in de spits als in de daluren.

© Paylessimages-fotolia.com

School- en studietoelagen, ook voor u?

GAS - ELEKTRICITEIT: DURF VERGELIJKEN!

Cultuurprijs
van de cultuurraad
De Herentalse cultuurraad reikt elk jaar
de 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 2011 en 31 augustus 2012. U kunt
kandidaturen schriftelijk indienen bij de
dienst cultuurbeleid (Grote Markt 35)
of via cultuurbeleid@herentals.be. De
kandidaturen moeten voor 30 november binnen zijn.
Meer informatie en reglement:
www.cultuurraadherentals.be

Meer informatie: www.delijn.be/aanpassingen, tel. 070-220 200
september 2012
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mobiliteit
Nieuwe snelheidszones

Uitbreiding tonnagebeperking

Snelheidsbeperking eenvoudiger aangeduid

Uitbreiding tonnagebeperking

Het stadsbestuur voert op het grondgebied van Herentals, Noorderwijk en Morkhoven een zonale snelheidsbeperking in. De uitvoeringsdiensten zijn al volop bezig met het plaatsen van de nieuwe verkeersborden. Wanneer in een bepaald gebied van het grondgebied de
verkeersborden staan, is de nieuwe snelheidszone daar ook effectief
van kracht.

Om het sluipverkeer in een aantal woonwijken aan te pakken, breidt
de stad de tonnagebeperking uit. Deze beperking wordt ingevoerd in:

Overzichtelijker straatbeeld
Bij een zonale snelheidsbeperking staat er enkel een verkeersbord
aan het begin van een bepaalde snelheidszone. Het klassieke ronde
verbodsbord (C43), met vermelding van de maximumsnelheid, moest
vroeger bij elk volgend kruispunt worden herhaald. Dat is voortaan
niet meer het geval. Hierdoor zullen er minder verkeersborden in het
straatbeeld te zien zijn. Dit maakt het voor de bestuurder eenvoudiger
en overzichtelijker.
Om de verkeersveiligheid voor iedereen te verhogen, past de stad ook
de maximumsnelheid aan. De stad hanteert nog drie snelheden: 30,
50 en 70 kilometer per uur. Enkel op de ring van Herentals mag u nog
90 kilometer per uur rijden.

Zone 30
In de zone 30 bedraagt de maximumsnelheid 30 kilometer per uur. De
zone 30 bestaat al aan de schoolpoorten en in centrum van Herentals. Deze snelheidsregeling geldt voortaan dus ook in woonstraten en
-wijken. Het begin van de zone 30 wordt ook op de rijweg geschilderd.

Zone 50
De zone 50 geldt voor de meeste andere wegen in Herentals,
Noorderwijk en Morkhoven. Ook op landbouwwegen, die dikwijls als
fietsroute worden gebruikt, mag u maximaal 50 kilometer per uur rijden.

Zone 70
Enkel op de invalswegen van Herentals, Noorderwijk en Morkhoven
mag u nog 70 kilometer per uur rijden. Op de ring rond Herentals mag
u enkel waar de ring vier rijbanen heeft, 90 kilometer per uur rijden.

•
•
•
•
•
•

Hannekenshoek
Vennen (aansluitend op de Hannekenshoek)
Gareelmakersstraat (tussen rotonde en Sint-Jobsstraat)
Oud-Strijderslaan (ter hoogte van de afslag Kanaalstraat)
Montezumalaan (Kraft Foods richting Wuytsbergen)
het woongebied tussen Lichtaartseweg en Poederleeseweg ter
hoogte van de aansluitingen met Holle Weg en Wijngaard

De tonnagebeperking geldt ook in landbouwgebied. Daar wordt echter een uitzondering gemaakt voor landbouwvoertuigen. Deze voertuigen mogen wel passeren. Dat kan in
• Berteneinde
• Broekhoven
• Voortkapelseweg
• Zandhoevestraat
• Buitenweide
• Schommestraat
• Goorstraat
• Koninkrijk
• Braakveld
• centrum Morkhoven
• Lankem
• Duipt
• Schravenhage
• Kruisstraat
• Keinigestraat
• Vorselaarsebaan
• Heikenstraat
•	Watervoort
• Hulzen
Op de Olenseweg, vanaf de aansluiting met de Paradijsstraat geldt een
tonnagebeperking van 5,5 ton.

Uitvoering
De invoering van de snelheidszone en tonnagebeperking verloopt geleidelijk. Begin juli startte de uitvoeringsdienst van de stad met het
plaatsen van de verkeersborden. Eerst is Morkhoven aan de beurt,
vervolgens Noorderwijk en daarna Herentals. In het voorjaar van 2013
zijn alle borden geplaatst. Zodra alle borden in een bepaalde zone geplaatst zijn, gaat daar de nieuwe verkeersregeling van start.

Meer informatie
technische dienst stad Herentals, dienst mobiliteit,
administratief centrum, Augustijnenlaan 30,
tel. 014-28 50 50, info@herentals.be
september 2012
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TERUG NAAR SCHOOL
Veilig naar school
Het nieuwe schooljaar brengt in Herentals duizenden kinderen en jongeren in het verkeer. Dit betekent dat we in deze
periode extra voorzichtig moeten zijn. Het stadsbestuur wil daarom iedereen aanmoedigen om volgens het STOP-principe
naar school te gaan: zoveel mogelijk Stappen, Trappen, het Openbaar vervoer nemen en pas in laatste instantie de
Personenwagen gebruiken.

Ze zijn er weer!
De stad zorgt ervoor dat de voetpaden en fietspaden van en naar
scholen goed onderhouden en net zijn. De uitvoeringsdienst geeft de
paden een extra veegbeurt en snoeit de bomen en struiken langs de
weg, zodat er overal voldoende doorgangsruimte is. De zebrapaden
worden indien nodig opnieuw aangebracht, zodat ze duidelijk zichtbaar zijn. Om iedereen te waarschuwen voor de extra drukte op de
weg, verschijnen ook de borden met de tekst ‘Ze zijn er weer’ opnieuw
in het straatbeeld. Ten slotte zorgt de stad ervoor dat de variabele
zone-30 borden aan de scholen juist staan afgesteld.

De politie waakt
Ook de politie Neteland steekt een handje toe. Tijdens de eerste twee
weken van september houdt een dertigtal politiemensen het verkeer
in het oog aan drukke kruispunten, invalswegen en in de onmiddellijke
omgeving van de scholen. Ze wijzen automobilisten, fietsers en voetgangers op hun plichten. Bij het begin van het schooljaar bezoekt de
politie ook alle basisscholen. Daar controleren ze alle fietsen op veiligheid en geven ze kleutertjes tips om veilig over te steken.

Kies de veiligste weg naar school
Het is belangrijk om de schoolroute vooraf bewust te kiezen. De veiligste schoolroute is niet altijd de kortste. U kunt dus op eigen initiatief
een route uitstippelen, die zelfs mag verschillen voor de weg naar en
van school. Zorg er vervolgens voor dat de fiets van uw kind in orde is.
U verkent de gekozen schoolroute vooraf een aantal keer met uw kind
en duidt aan waar er gevaarlijke plaatsen of goede oversteekplaatsen
zijn. Het kind rijdt voorop, rechts naast de begeleider ofwel op het
rechts gelegen trottoir. Dit laatste mag zolang het kind jonger dan negen jaar is en met een kinderfiets rijdt.

Opgelet met de auto
Als u uw kind met de auto naar school brengt, laat u uw kind uitstappen aan de kant van de huizen. U kunt het beste iets voorbij de school
stoppen. Dan stapt uw kind tegen de rijrichting in, met zicht op het
gevaar. Respecteer de andere weggebruikers als u uw wagen aan het
parkeren bent. U neemt uw kind bij de hand en begeleidt het naar
school. In de auto draagt iedereen een gordel of zit vast in een autostoel.

Dwing voorrang niet af
Voetgangers hebben voorrang aan het zebrapad, ook ten opzichte van
fietsers. Toch moeten voetgangers uitkijken of zij die voorrang wel
krijgen. Kinderen moeten weten dat ze enkel mogen oversteken wanneer een bestuurder stopt. Bij het oversteken stopt u eerst voor de
boordsteen en kijkt vervolgens tweemaal na elkaar naar elke kant. Bij
6
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een kruispunt is dat in alle richtingen. U wacht tot naderende bestuurders zijn gestopt, of voorbijgereden. Dan steekt u recht en rustig over
terwijl u afwisselend naar beide kanten kijkt.
Met dank aan het Verkeerspedagogisch Instituut.

Schoolgaande jeugd veiliger
langs tractorsluis aan Lenteheide
Om het sluipverkeer in de omgeving van Lenteheide, het Heiken en
Den Troon aan te pakken, plaatst het stadsbestuur van Herentals een
tractorsluis op Lenteheide, dertig meter voor het kruispunt met Heiken. De stad nam deze beslissing samen met de gemeenten Vorselaar
en Grobbendonk. Landbouwers kunnen nog steeds met hun voertuigen tot bij hun percelen, maar verder is doorgaand autoverkeer onmogelijk. Zo wordt dit een veilige route voor de schoolgaande jeugd.

Omgeving basisschool Morkhoven veiliger
De stad heeft de afgelopen maanden een aantal werkzaamheden uitgevoerd aan de basisschool van Morkhoven. Deze werkzaamheden
moeten de verkeersveiligheid in de omgeving verbeteren. Zo kwamen
er wegneembare paaltjes naast het zebrapad en doorsteekplaatsen
in de haag. Eind augustus plaatst de stad ook bordjes voor een vrijwillige enkelrichting in de Streepstraat. Zo wil de stad automobilisten
aanmoedigen om bij het begin en het einde van een schooldag via de
Eusselstraat en Molenstraat te rijden. Op andere momenten mag u
daar in beide richtingen rijden.
Meer informatie:
technische dienst, administratief centrum,
Augustijnenlaan 30, tel. 014-28 50 50

Heraanleg helicopterpleintje
Met het oog op de verkeersveiligheid en het nieuwe schooljaar pakte
de stad ook het helicopterpleintje in de Augustijnenlaan aan. Een aannemer verving in augustus de betonnen tegels door klinkers. De heraanleg was op het moment van de foto nog volop bezig, maar tegen
begin september zijn de werkzaamheden afgelopen. Het aantal parkeerplaatsen blijft hetzelfde.

PREVENTIE
Brandwonden bij kinderen voorkomen
Jaarlijks verzorgen de zes Belgische brandwondencentra 300 kinderen met ernstige brandwonden. Meer dan 200 kinderen zijn jonger dan vijf jaar. De meeste kinderen verbranden zich aan
een hete vloeistof (warm water, thee, soep, koffie, ...), dikwijls in de omgeving van de keuken. Kinderen lopen vaak tweede- en derdegraadsverbrandingen op aan gezicht, romp en bovenarmen,
vaak met blijvende littekens en trauma’s tot gevolg.
Tien vuistregels om brandwonden bij kinderen te voorkomen:
•
•
•
•
•
•
•
•

Monteer een veiligheidshekje in de keuken en hou kinderen uit de keuken.
Gebruik een veilige waterkoker en plaats hem buiten bereik van kinderen.
Schenk kokend water nooit uit in de buurt van kinderen.
Zet nooit hete voorwerpen of vloeistoffen op de rand van de tafel.
Gebruik onderleggers op tafel in plaats van een tafelkleed.
Vul frituurketel en fonduestel maar voor een derde. Zet ze nooit op de grond.
Stel de temperatuur van de warmwaterinstallatie af op maximaal 50°C.
Controleer vooraf de temperatuur van het badwater. 37°C is voor kinderen de enige juiste
temperatuur.
• Laat een kind nooit alleen als het in bad zit, ook niet als de deurbel of de telefoon gaat.
• Koop uitsluitend elektrische apparaten waarvan de wanden en handvatten niet warm worden.
• Gebruik nooit methanol voor barbecue of fondue, maar wel aanmaakblokjes (barbecue) of
alcohol in pastavorm (fondue).
Op www.brandwonden.be kunt u voor een voordelige prijs hulpmiddelen bestellen om brandwonden te voorkomen: stopcontactbeveiligers, een beschermruit voor de oven, een fornuisrekje, … Met uw aankoop beschermt u niet alleen uw kinderen en kleinkinderen, maar steunt u ook
de Belgische Brandwonden Stichting.

SOCIO
Cyberpesten en de
gevaren van het internet
De OCMW’s van de Middenkempen
organiseren een gratis infosessie over
de risico’s van het internet en hoe u uw
kinderen daartegen kunt beschermen.
De infosessie vindt plaats op donderdag 27 september van 19.30 uur tot 23
uur in cultuurcentrum ’t Schaliken. De
speurders van de Computer Crime Unit
nemen u mee op een surftocht door de
onderwereld van cyberland. Het doel is
niet om het internetgebruik bij jongeren te beperken, maar wel om inzicht
te geven in cyberpesten, het surf- en
chatboxgedrag van kinderen, het misbruik van persoonlijke informatie en
foto’s op sociale netwerksites, hacken
en afzetterij.
Meer informatie en inschrijvingen
(tot 21 september): OCMW Herentals,
tel. 014-24 66 68,
martinebaetens@ocmwherentals.be

Gezondheidswandelingen
De Gezondheidswandelingen zijn de ideale start om aan uw gezondheid te werken.
De wandelingen zijn toegankelijk voor iedereen, zowel onervaren als ervaren wandelaars. Elke
dinsdag en woensdag om 10 uur vertrekt er een rustige wandeling van een half uur aan het
administratief centrum. Als u liever goed doorstapt, kunt u elke maandag en woensdag om 10
uur terecht aan de ingang van het Netepark. Doe comfortabele schoenen aan en doe enkele
opwarmingsoefeningen voor u vertrekt. Vooraf inschrijven is niet nodig, u kunt gewoon aansluiten bij de groep. Let op: op feestdagen zijn er geen begeleide wandelingen.
Meer informatie:
dienst preventie, administratief centrum, Augustijnenlaan 30, tel. 014-28 50 50

Klink mee, geniet van een mocktail!
Overmatig alcoholgebruik verhoogt het risico op kanker. Bovendien is alcohol een onderschatte dikmaker. Het alcoholvrije alternatief voor een cocktail is de mocktail, de nagemaakte cocktail. De mocktail is een alcoholvrije cocktail die veel minder calorieën bevat dan de cocktail. U
kunt mocktails kopen in de winkel, maar zelfgemaakt smaken ze natuurlijk het best. Een populaire mocktail is de Jack’s Special. Die maakt u zo. Neem 40 centiliter ananassap, 40 centiliter
aardbeiensap, 1 citroen, 8 citroenschijfjes en fijngestampt ijs. Pers de citroen uit. Meng alle
vruchtensappen ondereen. Leg in elk glas een citroenschijfje en fijngestampt ijs. Vul de glazen
en versier ze met een citroenschijfje of een schijfje stervrucht.

Alle senioren
moeten het weten!
Het bezoekersproject van het OCMW
wil de senioren van Herentals, Morkhoven en Noorderwijk beter informeren
over hun rechten en mogelijkheden.
Sinds kort is Kristien Uytterhoeven het
nieuwe gezicht van dit project. Zij komt
bij u op bezoek en vertelt u alles over financiële steun, sociale hulp, aangepaste
huisvesting, ontspanning en cultuur.
Bent u ouder dan 65 en wilt u een bezoekje van Kristien? Maak een afspraak
via het nummer 014-28 20 03.
Meer informatie: tel. 014-28 20 00,
dienstencentrum@ocmwherentals.be
september 2012
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SOCIO
PWA-Herentals werkt met u mee
Het Plaatselijk Werkgelegenheidsagentschap (PWA) stelt mensen tewerk die al een tijdje zonder
werk zitten en toch op een legale manier actief willen blijven. U kunt een beroep doen op de
PWA-medewerkers voor allerlei kleine klusjes en diensten.
In de aanloop naar Allerheiligen maken de PWA-medewerkers grafstenen schoon. Een grondige
schoonmaakbeurt van een enkele grafsteen kost 6 euro. De kostprijs voor familiegraven kunt u
bespreken op het PWA-kantoor. Om van deze dienst gebruik te maken, moet u ten laatste op 5
oktober een aanvraag indienen.
Hebt u de zorg opgenomen voor een bejaard familielid en moet u enkele uren weg? Bent u een
zelfstandig wonende senior en hebt u behoefte aan iemand die samen met u een wandeling
maakt, die voorleest, …? De PWA-krachten staan klaar om ouderen gezelschap te houden.
Wilt u uw fiets een schoonmaakbeurt geven? Breng uw fiets tussen 7 en 19 uur naar het fietspunt
aan het station. Een beurt kost 5 euro. Wordt uw tuinonderhoud te zwaar, of hebt u de tijd niet
om uw tuin op orde te houden? De PWA-krachten zorgen voor uw dagelijks tuinonderhoud.

Dag tegen Kanker
Op donderdag 13 september vindt de
jaarlijkse Dag tegen Kanker plaats. Meer
dan honderd ziekenhuizen en campussen in Vlaanderen organiseren verwenactiviteiten voor hun kankerpatiënten.
Bovendien krijgen alle medewerkers en
bezoekers een geel lintje opgespeld, als
symbool van solidariteit en medeleven
met alle mensen die getroffen worden
door kanker. Ook het AZ Sint-Elisabeth
Herentals neemt deel aan deze Dag tegen Kanker.
Meer informatie:
www.tegenkanker.be

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

Vrijwilligerswerk bij Awel, iets voor u?
Awel, de vroegere Jongerentelefoon, is er voor kinderen en jongeren met
een verhaal, een vraag of een probleem. Elk contact is gratis en anoniem.
De drijvende kracht van Awel zijn de vrijwilligers. En toch blijven er nog
heel wat kinderen en jongeren met hun verhaal zitten. Awel is dan ook op
zoek naar geëngageerde vrijwilligers om kinderen en jongeren een luisterend oor te bieden, met hen mee te voelen en mee te denken. Bent u
geïnteresseerd? Schrijf u dan in voor een infoavond in uw buurt via www.
awel.be/word-vrijwilliger!
Meer informatie: www.awel.be,
info@awel.be, tel. 02-534 37 43

Seniorenfeest met Lisa Del Bo en Dirk Van Vooren
Op maandag 1 en dinsdag 2 oktober organiseert het stadsbestuur het jaarlijkse seniorenfeest.
Cultuurcentrum ’t Schaliken verwelkomt dan vijfhonderd senioren om mee te zingen met Lisa
Del Bo en Dirk Van Vooren. Clown Rocky praat het geheel aan elkaar. De show begint om 14 uur
en eindigt omstreeks 16.45 uur. U kunt uw kaarten afhalen bij uw gepensioneerdenbond of bij
de dienst sociale zaken.
Meer informatie: dienst sociale zaken, administratief centrum,
Augustijnenlaan 30, tel. 014-28 50 50

Tele-Onthaal
zoekt vrijwilligers
Tele-Onthaal stelt haar chat- en telefoonlijn (106) open voor wie in anonimiteit wil praten. De vrijwilligers van
Tele-Onthaal vormen het kloppende
hart van de organisatie. Zij beantwoorden de oproepen aan de telefoon en
op de website. Kunt u zich inleven in
moeilijkheden die anderen doormaken? Staat u open voor andere opvattingen en levenswijzen? Kunt u zich vier
uur per week vrijmaken? Dan is TeleOnthaal misschien iets voor u. Vrijwilligers krijgen een opleiding en blijvende
ondersteuning. Vanaf dit jaar kunt u bovendien ook rekenen op een verplaatsingsvergoeding.
Meer informatie:
tel. 03-216 04 47 (tussen 9 en 17 uur),
antwerpen@tele-onthaal.be,
www.tele-onthaal.be

Oudermishandeling: zwijgen is geen oplossing
In België wordt één op drie ouderen geconfronteerd met mishandeling. 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. Blijf niet zitten met uw verhaal en uw vragen. Als u met ouderenmishandeling
te maken hebt, of u hebt er vermoedens over, dan
kunt u terecht bij het meldpunt misbruik, geweld
en kindermishandeling op het gratis nummer 1712.
8
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OPEN MONUMENTENDAG
Muziek, woord en beeld
Op 9 september neemt Herentals voor de vierentwintigste keer deel aan de Open Monumentendag. Open Monumentendag, het grootste culturele eendagsevenement van Vlaanderen, zet
het onroerende erfgoed in de kijker, ieder jaar rond een specifiek thema. Dit jaar is dat thema
muziek, woord en beeld.

Op bezoek
Van 10 tot 18 uur kunt u de belforttoren aan de Lakenhal bezoeken. Tussen 10 en 12 uur geeft
stadsbeiaardier Koen Van Assche uitleg over de beiaard. Een bezoek duurt ongeveer een kwartier. Omwille van het comfort en de veiligheid mogen er groepjes van vijf personen tegelijk de
toren in. Daarom is inschrijven verplicht. Dat kan telefonisch op 014-21 90 88 of per mail via
toerisme@herentals.be. Vermeld in uw mail duidelijk uw naam en telefoonnummer, het aantal
personen waarmee u wilt komen en een uur van voorkeur. De medewerkers van de dienst toerisme bevestigen uw inschrijving dan zo snel mogelijk.
De Sint-Waldetrudiskerk is open van 12 tot 18 uur. Ieder uur vertelt een gids verhalen over het
orgel en de preekstoel. De laatste gidsbeurt start om 17 uur.
De kapel van het Oud Gasthuis (Nederrij 133) en de Sint-Catharinakerk in het Begijnhof zijn ook
open van 12 tot 18 uur. Er is doorlopend een gids aanwezig.

Op wandel
De begeleide wandeling start om 13 uur aan de kapel van het Oud Gasthuis. Bart Wuilmus, orgelleraar aan de muziekacademie van Herentals, neemt u mee langs de kapel, de Sint-Waldetrudiskerk en de Sint-Catharinakerk. Hij zorgt er, samen met zijn leerlingen, voor betoverend orgelspel.

Tentoonstellingen
In de feestzaal van het Sint-Jozefscollege (Collegestraat 46) kunt u een tentoonstelling bezoeken
over de rol die muziek, woord en beeld hebben gespeeld in het dagelijkse leven van de Herentalsenaren. U zult er van verbaasd staan hoeveel verleden er in het heden is.
In de Sint-Bavokerk in Noorderwijk is er vanaf 12 uur een tentoonstelling over het leven en werk
van koster-componist Armand Toremans (Morkhoven 1895 - Herentals 1992). Armand Toremans
componeerde meer dan vierhonderd liederen, zoals het lied Onze-Lieve-Vrouw op 't Zand. Hij
schreef meerstemmige missen, waarvan er enkele in de Sint-Waldetrudiskerk werden uitgevoerd. Hij was ook dirigent van vele fanfares. Deze tentoonstelling is mee mogelijk gemaakt door
de heemkundige kring Nortrevic en de erven Toremans.
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Montmartre
op het Begijnhof
Op Open Monumentendag brengt de
Herentalse cultuurraad de sfeer van
Montmartre naar het Begijnhof. Tussen 11 en 18 uur tonen een veertigtal
kunstenaars uit allerlei disciplines er
hun kunsten. De accordeonspelers van
de muziekacademie zorgen voor de gepaste muziek. De toegang is gratis.
Kollectief Maksimaal stelt, met de steun
van erfgoedcel Kempens Karakter, de
nieuwe dichtbundel Allemaal zo gewoon, maar toch zo schoon voor, met
Kempense gedichten van vroeger en
nu. De dichtbundel bevat werk van onder meer Servaas Daems, Frans Depeuter, Jacki Billet en Jos Van de Pol en is
gratis verkrijgbaar bij erfgoedcel Kempens Karakter. De aanwezige dichters
lezen hun werk voor.

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

Open dag Sint-Sebastiaansgilde
De Sint-Sebastiaansgilde houdt tijdens Open Monumentendag een open dag. In de Gildekamer op
het Begijnhof kunt u van 13.30 uur tot 18.30 uur demonstraties handboog bijwonen en zelf een
pijltje trekken. Proef ook eens een smoutebol, een pannenkoek of een gebakken haring met een
gildebiertje erbij. De toegang is gratis en iedereen is welkom.
Meer informatie:
www.sintsebastiaan-herentals.be, joannamoons@telenet.be
september 2012
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cc 't Schaliken viert feest
Op 30 september 2007 opende cc ’t Schaliken zijn deuren voor het grote publiek.
Dit Openingsfeest lokte duizenden nieuwsgierigen en cultuurliefhebbers. Dag op
dag, vijf jaar later, doen we dit nog eens over. Twee dagen lang kunt u genieten van
muziek, woord, humor, … op het buitenplein, in de schouwburg en de Lakenhal.

ZATERDAG 29 SEPTEMBER 2012
MUZIEK - Natives
Op het buitenplein om 18.30 uur
Toegang: gratis

STRAATTHEATER - Sierk Mobiel en
Khalid & Co
Op het buitenplein om 19.30 en
21.30 uur
Toegang: gratis

MUZIEK - The Smoky Midnight Gang
Op het buitenplein om 20 uur
Toegang: gratis

HUMOR - Bert Gabriëls Druk druk druk
In de schouwburg om 20 uur
Toegang: € 16 / € 13 (vriendenprijs)

WOORD - Marieke De Maré Ik denk dat wat me vervult
sneeuwwitte, doorschijnende
liefde is In de Lakenhal om 20 uur
Toegang: € 10 / € 7 (vriendenprijs)
MUZIEK - Radio Ultra Modern
Op het buitenplein om 22 uur
Toegang: gratis

ZONDAG 30 SEPTEMBER 2012
KLASSIEK - Elisabeth Crommelynck
- Pianorecital
In de schouwburg om 11 uur
Toegang: € 10 / € 7 (vriendenprijs)

FAMILIE - Gilles Monnart - Mister O
In de schouwburg om 14 en 16 uur
Toegang: gratis

MUZIEK - Majoretteketet &
Les Fanfoireux
Op het buitenplein om 14 en 15.30 uur
Toegang: gratis
FAMILIE - Lejo
In de Lakenhal om 14, 14.30, 15.30
en 16.30 uur
Toegang: gratis

CIRCUS - Balltazar
Op het buitenplein
om 14.30 en 16 uur
Toegang: gratis
CIRCUS - Locorotondo - DWheelz
Op het buitenplein
om 15 en 16.30 uur
Toegang: gratis

MUZIEK - The Antler King
In de schouwburg om 15 en 17 uur
Toegang: gratis
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PROGRAMMA CC 'T SCHALIKEN
Het Gevolg
Hartekop
Vrijdag 14 september om 20.15 uur
Domein Teunenberg, Boerenkrijglaan 51, Olen
Hartekop is een aangrijpende theatervoorstelling over het leven van de beroepsmilitair op lange
missie en de eenzame zelfredzaamheid van de achterblijvers. Stefaan Degand, An Nelissen en
Marit Stocker doen ons zo hard lachen en schreien met de groteske gevolgen van opgeklopt
nationalisme, dat we heel even een vreemde in ons eigen land zouden willen zijn. Deze openluchtproductie kwam tot stand met de steun van de Vlaamse overheid, de stad Turnhout, de
Warande, Turnhout 2012 en SABAM.
Toegang: 21 euro / 17 euro (Vriendenprijs)
www.hetgevolg.be

Collegium 1704 o.l.v. Václav Luks
Musique pour le roi
Zaterdag 22 september om 20 uur
Sint-Waldetrudiskerk, Kerkstraat, Herentals
Tegenwoordig kunt u via tv meegenieten van het
nieuwjaarsconcert, maar in de tijd van de barok
bleef de mooiste muziek bewaard achter slot en
gracht. Wat u toen niet kon horen, brengt Collegium 1704 opnieuw tot leven in de Sint-Waldetrudiskerk. Het Tsjechische barokensemble, dat
vorig jaar zijn Belgische debuut maakte op het Brugse MAFestival, toerde langs de rijkste hoven
van Europa.
Concert in het kader van het Festival van Vlaanderen Mechelen/Kempen met de steun van de
Provincie Antwerpen en het IOK
Toegang: 18 euro / 15 euro (Vriendenprijs)
www.festivalmechelen.be

Extra optredens voor seizoen 2012-2013
Tickets te koop vanaf 3 september
• Dinsdag 16 oktober om 20 uur in de schouwburg: stand-upcomedy met Erhan Demirci & William Boeva. Tickets: 12 euro / 6 euro (Vriendenprijs)
• Donderdag 13 december om 20 uur in de foyer: leerkrachten woord van de Herentalse muziekacademie brengen teksten van Toon Tellegen uit het boek Ik wou. Tickets: 5 euro / 3 euro
(Vriendenprijs)
• Donderdag 27 december om 14 uur in de foyer: kunstenares Ingrid Godon geeft een workshop
portrettekenen met als leidraad de prenten uit Ik wou. Geschikt voor kinderen van 8 tot 12 jaar.
Tickets: 8 euro / 5 euro (Vriendenprijs)
• Woensdag 20 februari om 20 uur in kasteel Le Paige: enkele hedendaagse keramisten geven een
geïllustreerde toelichting bij de werken uit de tentoonstelling Goed gebakken. Zij geven op die
manier een beeld van de hedendaagse keramiek in West-Europa. Tickets: 3 euro

TENTOON
Vzw Ter Vesten
Septemberdagen:
Aboriginal Art
Van zaterdag 1 september tot en met
zondag 23 september 2012
Open op woensdag, donderdag, vrijdag,
zaterdag en zondag van 14 tot 17 uur
Kasteel Le Paige
In het kader van
de Septemberdagen openen
cc ’t Schaliken
en Ter Vesten het tentoonstellingsjaar
met een expositie rond hedendaagse
Aboriginalkunst. Drie Australische kunstenaars stellen hun werken tentoon.
De artiesten leven binnen de hedendaagse Australische gemeenschap,
volgens de traditionele Aboriginele cultuur.
Extra: op zaterdag 2 september om 11
uur organiseert vzw Ter Vesten met het
koor Markant de traditionele herdenking van de familie Le Paige in de groene kathedraal in het park.
De toegang is gratis.

Jim Van Loo
Lost In Time
Van zaterdag 15 september tot en met
zondag 7 oktober 2012
Open op woensdag, donderdag, vrijdag,
zaterdag en zondag van 14 tot 17 uur
Lakenhal
De grote passie van Jim Van Loo, een van
de huisfotografen van het cultuurcentrum, is architectuur. In zijn solo-expositie
Lost In Time neemt hij u mee naar grote
leegten, naar donkere en duistere panden waar alleen nog stof en stilte heerst.
De toegang is gratis.

Info en tickets:
Cc ’t Schaliken, Grote Markt 35, Herentals
cultuurcentrum@herentals.be, www.schaliken.be, tel. 014-28 51 30
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JEUGD
Verloren voorwerpen
Voor vele kinderen zorgen de speelpleinwerkingen in juli en augustus voor dolle pret. Na de zomer blijven er echter altijd verloren voorwerpen achter, zoals regenjasjes, truien, brooddozen en
drinkbussen. Als uw kind iets kwijt is geraakt, dan kunt u tot eind september langskomen bij de
jeugddienst in het Stadspark. Op die manier krijgen alle verloren voorwerpen hun rechtmatige
eigenaar terug.

MILIEU
Cursus
thuiscomposteren
IOK Afvalbeheer organiseert dit najaar
een cursus over thuiscomposteren. De
cursus vindt plaats in Nijlen op zaterdag 6, 13 en 20 oktober, van 9 tot 12
uur. Tijdens de eerste les leert u het
abc van thuiscomposteren, de tweede
les is een bezoek aan Hof ter Winkelen
in Londerzeel en de derde les is een
praktijkles.
Meer informatie en inschrijvingen:
IOK Afvalbeheer, tel. 014-56 27 92, afvalbeheer@iok.be

Behaag onze Kempen!
Jeugdraad in de startblokken
De jeugdraad start in september met een nieuw werkingsjaar én twee gloednieuwe voorzitters: Lina
Cambré (KSJ Herentals) en Jasper Meulemans (scouts 5de & 12de Kempen). 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, verslagen van die vergaderingen, foto’s
van verschillende activiteiten en de adviezen die de jeugdraad de voorbije jaren uitgebracht heeft.
Meer informatie: www.jeugdraadherentals.be, info@jeugdraadherentals.be

Meer informatie
Jeugddienst, Stadspark z/n, tel. 014-21 21 86, jeugddienst@herentals.be,
www.jeugddienstherentals.be, www.facebook.com/jeugddienst.herentals

Jeugdserie Skilz is terug in Herentals
Het stadsbestuur sloot opnieuw een overeenkomst af met het productiehuis Any Media nv
voor de opnames van de vtmKzoom-reeks Skilz. In 2011 nam het productiehuis het eerste seizoen van deze jeugdserie ook op in Herentals. Net zoals vorig jaar stelt de stad de oude garage
en het kleuterschooltje in de Boerenkrijglaan ter beschikking van het productiehuis. Deze en
andere Herentalse locaties spelen een centrale rol in de serie. De opnames vinden plaats van
16 augustus tot en met 31 oktober 2012. In het kader van zijn kind- en jeugdvriendelijk beleid
draagt de stad graag zijn steentje bij tot de totstandkoming van deze serie. Het is bovendien
voor Herentals een uitgelezen kans om zich als een aantrekkelijke stad in de kijker te zetten.
De stad betaalt geen financiële bijdrage voor deze opnames, maar verleent wel logistieke ondersteuning.
Meer informatie: dienst communicatie, administratief centrum,
Augustijnenlaan 30, tel. 014-28 50 50
12
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Traditiegetrouw kunt u in september
en oktober haagplanten, fruitbomen,
klimplanten, heesters en steunpalen
aankopen via de actie Behaag Onze
Kempen! Bestellen kan tot 31 oktober
en doet u bij voorkeur via het bestelformulier op www.iok.be/behaagonzekempen. U vindt de bestelformulieren ook bij de milieudienst. Telefonisch
bestellen kan bij de milieudienst (01428 50 50), bij Herman Puls (014-21 96
08 of 0496-96 78 27, van 18 tot 21 uur)
of bij Riet Janssens (0474-40 66 63, van
18 tot 21 uur).
Het plantgoed haalt u af op zaterdag
17 november tussen 9.30 uur en 11.30
uur in de stedelijke werkplaats, Hemeldonk 10 (naast het recyclagepark).
Betalen doet u ter plaatse. Hebt u vragen over bomen en struiken, over de
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).
Meer informatie
www.iok.be > milieu en energie >
behaag onze kempen

MILIEU
De stad bestrijdt ratten, u ook?
Het stadsbestuur heeft de afgelopen weken hard opgetreden tegen rattennesten in het stadscentrum. Op meer dan twintig locaties is de rattenvanger ondertussen bezig met rattenbestrijding. Maar het stadsbestuur wil ook u vragen om uw steentje bij te dragen. Dat kan op verschillende manieren.

Verzorg uw composthoop
Thuiscomposteren is een ideale manier om goedkoop uw groenafval te recycleren. Een goede
composthoop bevat enkel onbewerkt groen materiaal. Klaargemaakt voedsel en vleesresten horen niet thuis op een composthoop. Zij veroorzaken wormpjes in de compostbak, geven geurhinder en trekken ratten aan die op zoek zijn naar voedsel.

Met de kippen van stok
Kippen zijn de ideale manier
om etensresten uit uw grijze
bak te houden. Een kip is
een alleseter, uitgezonderd
dan misschien voor aardappelschillen. Als u uw kippen
eten geeft, moet u echter
rekening houden met het
bioritme van de kip. Een kip
gaat immers vroeg slapen.
Wanneer u uw kippen dus
laat op de dag eten geeft,
zullen zij het gestrooide
voedsel niet allemaal opeten.
Dit voedsel blijft daardoor
’s nachts liggen en is dus een feestmaal voor nachtdieren zoals de ratten.

Voed geen vogels
Wanneer u vogels (eenden, duiven, …) op straat of aan de waterkant voedt, blijven er altijd wel
etensresten over. Deze etensresten trekken ratten aan. De stad vraagt dan ook om geen vogels
te voederen op het openbaar domein.

Sluikstorters, we houden u in de gaten!
Een belangrijke oorzaak van ratten in het centrum zijn sluikstorters.
Sluikstorters verspreiden afval over de hele stad.
Ratten worden door dit afval aangetrokken.
Doordat sluikstorten nog effectiever
beboet wordt, zullen ratten
minder afval vinden, en dus ook
minder eten. De stad heeft
daarom de GAS-vaststellers de
opdracht gegeven om sluikstorters
nog actiever op te sporen.

Groene Vent zkt
Groen Event
Organiseert u een festival, een sportevenement, een fuif, een markt of een
ander evenement en wilt u dit op een
milieubewuste manier doen? Surf dan
naar www.ovam.be/groenevent. Aan
de hand van vijf thema’s (afval, catering, mobiliteit, energie en ruimte)
geeft De Groene Vent u tips om de
milieu-impact van uw evenement te
verlagen. U kunt er ook de ecologische
voetafdruk van uw evenement berekenen. Hoe kleiner de voetafdruk, hoe
sneller het hart van de Groene Vent
slaat. Brengt u hem volledig in vervoering, dan maakt u kans op een geldprijs
van 2.000 euro. De Groene Vent is een
campagne van de Openbare Vlaamse
Afvalstoffenmaatschappij (OVAM) die
de evenementen in Vlaanderen groener wil maken.

Let’s Do It! Belgium ruimt
het hele land op in één
dag
België sluit zich aan bij de internationale opruimcampagne Let's Do It! World
Cleanup 2012. Miljoenen vrijwilligers
in meer dan negentig landen steken
de handen uit de mouwen om in hun
land op te ruimen. De opruimactie in
ons land vindt plaats op zaterdag 22
september. Ook u kunt meehelpen.
Dit kan zowel alleen als met een groep
buurtbewoners of een vereniging. Laat
voor vrijdag 14 september aan de milieudienst weten hoeveel deelnemers u
verwacht en welke straten u wilt opruimen. Het stadsbestuur ondersteunt de
deelnemers met prikkers, afvalzakken,
handschoenen en fluovestjes. Na afloop van de actie haalt de stad het verzamelde afval op en laat het verwerken.
Meer informatie:
milieudienst, administratief centrum,
Augustijnenlaan 30, tel. 014-28 50 50,
milieu@herentals.be

Meer informatie:
milieudienst, administratief centrum,
Augustijnenlaan 30,
tel. 014-28 50 50
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stedelijke academies
Stedelijke Academie voor Muziek,
Woord en Dans
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 het eerste jaar met tweeënhalf uur
algemene muzikale vorming (AMV) per week. Vanaf het tweede jaar
komt daar een uur instrument- of zangles bij. 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!

Musi’

De academie organiseert dit jaar voor de eerste maal het project
Musi’X. Met dit project kunnen kinderen al in het eerste jaar starten met instrumentlessen. U krijgt wekelijks 50 minuten instrumentles en 75 minuten algemene muzikale vorming (AMV). De lessen AMV vinden plaats in de hoofdschool in Herentals. Schrijf snel
in want voor kinderen is het aantal deelnemers beperkt. Jongeren
en volwassen die dit jaar starten aan de academie, komen automatisch in dit project terecht.

Wilt u graag teksten leren 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).

Kinderen uit het eerste tot en met het vijfde leerjaar kunnen een klassieke dansopleiding volgen aan de academie. De zes- en zevenjarigen
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, ook online
Inschrijven voor de verschillende opleidingen kan via het inschrijvingsformulier op de website of op het secretariaat van de academie. Het
secretariaat is van 27 augustus tot 31 augustus open van 14 tot 19 uur.
Vanaf 1 september kunt u er terecht op werkdagen van 15 tot 20 uur
(woensdag vanaf 12 uur) en op zaterdag van 9 tot 13 uur.
Het inschrijvingsgeld bedraagt 66 euro (verminderd tarief: 45 euro)
voor leerlingen geboren in 1995 of later, en 203 euro (verminderd tarief: 120 euro) voor leerlingen geboren in 1994 of vroeger. Wie een
Vrijetijdspas heeft, volgt de lessen tegen een sterk verminderd tarief.
Breng bij de inschrijving de identiteitskaart of de kids-ID van de in te
schrijven leerling mee.
Stedelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans
Hikstraat 28, tel. 014-21 33 05
samwd@herentals.be, www.samwdherentals.be

Stedelijke Academie
voor Beeldende Kunst
De Stedelijke Academie voor Beeldende Kunst opent het nieuwe
academiejaar met de open dagen op zaterdag 1 en zondag 2 september. Maak kennis met de werking van de kinderateliers, jongerenateliers en de ateliers schilderkunst, beeldhouwkunst, tekenkunst,
vrije grafiek, keramiek en video- en animatiekunst. De deuren staan
open van 11 tot 18 uur. Niet enkel tijdens deze open dagen, maar
ook tijdens het schooljaar staan de leerkrachten u graag te woord. Zij
nemen u mee op een ontdekkingstocht door de wondere wereld van
de beeldende kunst, haar technieken, vormen en kleuren.
Nieuw dit schooljaar is de cursus beeldend vormgeven. Deze cursus
is er voor iedereen vanaf 18 jaar die zich op een creatieve manier wil
uitdrukken in vormen en kleuren. De lessen vinden plaats op zaterdag van 13.30 uur tot 17 uur. De opleiding video en animatie blijft
uniek in de regio. Camerawerk, montage, reportage, stop-motion,
animatie, video-art en kortfilm komen aan bod.
Het inschrijvingsgeld voor de kinder- en jeugdateliers bedraagt 66
euro (verminderd tarief: 45 euro). Voor de hogere graad en de spe-
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cialisatiegraad betaalt u 203 euro (verminderd tarief: 120 euro). Wie
een Vrijetijdspas heeft, volgt de lessen tegen een sterk verminderd
tarief. Breng bij de inschrijving uw identiteitskaart of sis-kaart mee.
Stedelijke Academie voor Beeldende Kunst
Markgravenstraat 77, tel. 014-28 51 55
tekenacademie@herentals.be
www.uitinherentals.be/kunstacademie

sport
Scholenveldloop
Op dinsdag 25 september vindt de jaarlijkse scholenveldloop plaats. Alle Herentalse basisscholen
en klassen nemen deel. De veldloop start om 9 uur en eindigt omstreeks 11.45 uur. Supporters
zijn van harte welkom in het Netepark.

Sportkampen
Op 29, 30 en 31 oktober kunnen kinderen van zes tot zestien jaar deelnemen aan sportkampen. Inschrijven kan vanaf maandag 24 september via www.uitinherentals.be/sportkampen.
Meer gedetailleerde informatie verschijnt in de Stadskrant van oktober.

Sportelen: beweeg zoals u bent
Sportieve senioren hebben geen zin om lang in hun luie stoel te zitten, en terecht. Vanaf september kunt u elke week in De Vossenberg sportelen, samen met gelijkgezinde vijftigplussers.
Op woensdag van 10 tot 11 uur werkt u aan de lenigheid, kracht en stabiliteit van uw lichaam.
Zowel mobiele als minder mobiele mensen zijn welkom, en u doet mee op uw eigen tempo. Of
misschien wilt u wel eens badminton proberen. In De Vossenberg kunt u op donderdag van 13.30
uur tot 16 uur spelen. In de sporthal van Noorderwijk kan dat op maandag van 13.30 uur tot 15
uur. Verder zijn vijftigplussers meer dan welkom op de wekelijkse wateruitspattingen. Elke maandag van 15.20 uur tot 16.05 uur en van 16.15 uur tot 17 uur kunt u in borstdiep water van 30°C
op eigen tempo aan aquagym doen. Op vrijdag kunt u van 9 tot 9.50 uur aan aquafitness doen.

Nieuwe uitbater voor cafetaria De Vossenberg
Op 1 augustus startte een nieuwe uitbater in het cafetaria van sportcomplex De Vossenberg.
Spring dit sportseizoen zeker even binnen. Zowel sporters als supporters zijn welkom.

U golft toch ook?
Dit najaar kunnen inwoners van Herentals, Olen en Westerlo deelnemen aan de kennismakingsactiviteit ‘U golft toch ook?’ in Golfclub Witbos in Noorderwijk. U krijgt zes uur les van een professionele lesgever en u mag gebruikmaken van de driving range, de chipping-, de puttinggreen en
de oefenbunkers. U betaalt hiervoor de speciale actieprijs van 99 euro per persoon in plaats van
190 euro per persoon. Starten kan op dinsdag 18 september, donderdag 20 september, woensdag 26 september of vrijdag 28 september om 19 uur, of op zaterdag 22 september om 15 uur.
Schrijf u snel in bij Sara Vanzonhoven (gsm 0479-36 27 42). Het aantal deelnemers is beperkt.
‘U golft toch ook?’ is een organisatie van het stadsbestuur van Herentals, de gemeentebesturen
van Olen en Westerlo en golfclub Witbos.

G-sport
Kinderen en volwassenen met een handicap kunnen terecht op een aantal wekelijkse G-activiteiten van de stad. In het vorige nummer van de Stadskrant slopen een aantal fouten. Hieronder vindt u de juiste data en uren.
Aquagym voor mensen met een beperking
Dinsdag van 19 tot 19.50 uur - Vrijdag van 15 tot 16 uur
Zwemmen voor chronische-pijnpatiënten
Dinsdag van 12 tot 13 uur - Donderdag van 12 tot 13 uur
Anders zwemmen voor kinderen met een handicap
Woensdag van 18.15 uur tot 19 uur (beginners) - Woensdag van 19 tot 19.45 uur

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

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

Oproep
kandidaten sportraad
In hetzelfde jaar dat de gemeenteraadsverkiezingen plaatsvinden, worden ook
de adviesraden opnieuw samengesteld.
De verkiezing van de sportraad vindt
plaats tijdens de algemene vergadering
op donderdag 13 december. Wilt u zich
inzetten voor het sportgebeuren in de
stad? Breng uw kandidatuur binnen
bij de sportdienst in De Vossenberg of
mail naar sportdienst@herentals.be.
Vermeld uw naam, adres, contactgegevens en de sportvereniging waarbij u
aangesloten bent.

Schaatsbaan gaat open
Op vrijdag 21 september gaat de
schaatsbaan van BLOSO open. De feestelijke opening start om 17.30 uur. De
openingstijden van de schaatsbaan vindt
u op de laatste pagina van de Stadskrant.

Gratis proeflessen
volleybal
In september hervat volleybalclub
Sint-Janskring de trainingen. Kinderen
die de sport eens willen uitproberen,
kunnen zich een maand lang gratis
aansluiten. De trainingen van de jeugd
vinden plaats in sporthal De Vossenberg en in het Scheppersinstituut. De
thuiswedstrijden worden gespeeld in
De Vossenberg op zaterdag ofwel op
zondag in de voormiddag.
Meer informatie: Karl Dom,
tel. 014-21 86 28 en Gert Janssens,
tel. 014-22 27 31
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aankondigingen
Herfst- en Winterwandelingen
Ook deze herfst en winter kunt u elke zondag gratis wandelen onder begeleiding van een gids. De
wandelingen vertrekken vanuit een horecazaak en komen daar ook aan. Op zondag 23 september vertrekt de wandeling aan de Toeristentoren (Heistraat). Toerisme Herentals zorgt voor een
proevertje. Op zondag 30 september vertrekt de wandeling aan het Kroegske (Bovenrij 22). Als
proevertje is er een verrassing van het huis.
De wandelingen vertrekken stipt om 14.30 uur en eindigen tussen 16.30 en 17 uur. Net zoals
voorbije jaren zijn er elke week ‘trage’ wandelingen, die uitstekend geschikt zijn voor families met
kinderen, ouderen, kinderwagens, rolstoelgebruikers en mensen met een handicap. Inschrijven
is niet nodig en deelnemen is gratis. De volledige kalender vindt u op www.uitinherentals.be/
toerisme en in de brochure die vanaf half september bij de dienst toerisme ligt.
Meer informatie: dienst toerisme, Grote Markt 35, 2200 Herentals,
014-21 90 88, toerisme@herentals.be

Open dag brandweer
Op zondag 23 september houdt de Herentalse brandweer een open dag. Tussen 13 en 18 uur zijn er rondleidingen
en demonstraties. Er valt ook heel wat
plezier te beleven tijdens de spuitwedstrijden en de ritjes met de brandweerwagen. Wie geïnteresseerd is in een
loopbaan bij de brandweer, kan terecht
op de speciale infostand.
Meer informatie: brandweer Herentals,
Oud-Strijderslaan 1, tel. 014-25 82 10

Ciné’s Festival
Fairtradewandeling en
Sing for the Climate
Op zondag 23 september kunt u deelnemen aan twee fairtradewandelingen. De wandelingen vertrekken aan de Wereldwinkel op het Begijnhof en aan café Welkom in Noorderwijk.
Beide wandelingen hebben vijf stopplaatsen met proevertjes
en opdrachten. De geoefende wandelaar kan de twee tochten
combineren. U kunt er ook een fietstocht van maken. Vertrekken kan tussen 13 en 15 uur. Deelnemen kost 1 euro per tocht.
Als u uw volle stempelkaart binnenbrengt, maakt u kans op
een mooi fairtradecadeau. De fairtradewandelingen zijn een
organisatie van de fairtradetrekkersgroep, in samenwerking
met KWB Herentals en de Gezinsbond.
Na afloop van de wandelingen kunt u om 16 uur deelnemen aan Sing for the Climate, een
grote zangbetoging voor het klimaat. Nic Balthazar, de Klimaatcoalitie en 11.11.11 nodigen
u van harte uit aan de Wereldwinkel en aan café Welkom. Ondersteund door plaatselijke
muzikanten uit Herentals en Noorderwijk zingt iedereen hetzelfde lied: Do It Now. De dienst
ontwikkelingssamenwerking filmt beide zangstonden. Met filmpjes uit heel Vlaanderen
maakt Nic Balthazar een videoclip. Om op te vallen tussen de vele filmpjes vragen we aan
iedereen om een zwemband mee te brengen.
Meer informatie: www.singfortheclimate.com of tel. 014-21 21 86

Herentalse munten
uit de dertiende eeuw
Bij de heraanleg van de Grote Markt in 2004 voerde de aannemer een gedeelte van de grond af
naar een gronddepot. Hendrik Van Caelenberghe kon hieruit enkele munten uit het einde van de
dertiende eeuw en andere materialen recupereren. Al deze munten en materialen, waaronder
veel scherven, kunt u bekijken op de maandelijkse tentoonstelling van Numismatica Herentals.
Die vindt plaats op zondag 9 september van 8.30 uur tot 12.30 uur in zaal Sint-Antonius (Kapucijnenstraat 7).
Meer informatie:
www.numismatica-herentals.be, rudy.dillen@telenet.be, gsm 0471-32 91 79
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Na de geslaagde Cinécafé-reünie van
twee jaar geleden gaan de organisatoren op zaterdag 15 september nog een
stapje verder: ze pakken uit met het
Ciné’s Festival. Er zijn dj-optredens van
onder meer Christophe Lambrecht &
Tomas de Soete, Buscemi, TLP, Tofke en
Discosluts. Het festival vindt plaats in de
oude legerkazerne Wolfstee (Lierseweg
315) en begint om 15 uur. Er is een gratis fietsenstalling met toezicht. Wie met
de wagen komt, kan parkeren aan Siemens (Atealaan 34) of in de buurt van
de Grote Markt en gebruikmaken van
de gratis shuttledienst. Kaarten kosten
10 euro in voorverkoop en 15 euro aan
de kassa.
Meer informatie en tickets:
www.cinecafe.be

aankondigingen
Kempisch kampioenschap barbecue
Op zondag 16 september vindt het Kempisch kampioenschap
barbecue plaats op de Grote Markt. Op zaterdag is er om 17 uur
een openingsceremonie op de Grote Markt, waarbij de ploegen
worden voorgesteld. Op zondagvoormiddag beginnen de ploegen
aan hun opdrachten. Vanaf 12 uur kunt u genieten van de eerste
gerechten. Om 17 uur is er een optreden van een liveband, met
daarna de bekendmaking van de winnaar.
Meer informatie:
www.vzwhertals.be

Sint-Franciscuskoor te gast in Alpen
Het Sint-Ulrichkoor uit onze zustergemeente Alpen bestaat dit jaar 125 jaar. Naar aanleiding van
deze viering nodigen zij het Sint-Franciscuskoor uit. Op zondag 16 september luisteren beide koren
samen een plechtige eucharistieviering op in de Sint-Ulrichkerk in Alpen.

Dichters aan Boord
Op zaterdag 22 september om 19 uur organiseert vzw Het Portret in de jachthaven het culturele
evenement Dichters aan Boord. Vijf dichters dragen op verschillende boten voor uit eigen werk.
Nadat u alle boten hebt bezocht, krijgt u de gelegenheid om kennis te maken met de dichters. Op
het dek staan Benno Barnard, Bart Plouvier, Sylvie Marie, Y.M. Dangre en Lief Vleugels. De toegang
bedraagt 10 euro. Kaarten zijn te koop bij de dienst toerisme (Grote Markt 35), aan boord van de
Dorian Gray in de jachthaven (elke dag open van 13 tot 20 uur), of via overschrijving op het rekeningnummer BE68 7310 2187 9434. U kunt uw kaart op de avond zelf afhalen op de Dorian Gray.
Meer informatie: Han De Houwer (gsm 0475-26 25 89) of Ronald Grossey (gsm 0496-16 35 81)

Orgel-en-klavechordconcert in de Bovenkerk
Op zondag 23 september om 16 uur bent u welkom in de SintWaldetrudiskerk voor een orgel-en-klavechordconcert. Uitvoerder is Benjamin Steens, organist van de Basilique Saint-Remi te
Reims. Hij vertolkt werk van Dietrich Buxtehude, Heinrich Scheidemann, J. S. Bach (orgel), Johann Wilhelm Haessler en Carl Philipp Emanuel Bach (klavechord). Dit evenement is een organisatie van de kerkraad en de Herentalse cultuurraad met de steun
van de stad Herentals. De toegang is gratis.

Sporten tegen kanker
Op zondag 23 september organiseert het 29 Bataljon Logistiek de twaalfde editie van Sporten tegen Kanker. De opbrengst gaat naar het Olivia Hendrickx Research Fund. U kunt deelnemen aan veldtoertochten, wegritten, familiefietstochten, wandelingen en een natuurloop. De
plaats van vertrek en aankomst is het militaire domein Den Troon (Bevrijdingsstraat 31 in Grobbendonk). Deelnemen kost 4 euro in voorverkoop en 5 euro aan de kassa. Kinderen tot twaalf
jaar nemen gratis deel.
Meer informatie en inschrijvingen: Hans Horemans, tel. 0477-69 76 17,
hans.horemans@mil.be, www.troontrappers.be

Brandhoutverkoop
op 9 en 10 november
De vzw Bosgroep Zuiderkempen houdt
een grote brandhoutverkoop van een
120-tal loten brandhout, met een totaal
volume van 1.500 kubieke meter. Vanaf
17 september kunt u een gratis houtcatalogus afhalen bij de milieudienst.
Het hout wordt op stam verkocht. De
verkoop van de loten in Geel, Balen,
Mol, Meerhout en Laakdal vindt plaats
op vrijdag 9 november om 19 uur in
parochiezaal Gildenhuis (Beerstraat 54
in Meerhout). De verkoop van de loten
in Herselt, Westerlo, Olen, Herentals,
Heist-op-den-Berg en Herenthout vindt
plaats op zaterdag 10 november om
9.30 uur in zaal Het Vierde Oor (Boerenkrijglaan 51/E in Olen).
Meer informatie: milieudienst,
administratief centrum,
Augustijnenlaan 30, tel. 014-28 50 50

Doe mee aan de
tweedehandsbeurs van
de Gezinsbond
Op zondag 21 oktober organiseert
de Gezinsbond haar jaarlijkse tweedehandsbeurs in de feestzaal van het
Scheppersinstituut. U kunt er uw baby-,
kinder- en zwangerschapskleding,
speelgoed en meubels verkopen. De
grote stukken, zoals bedden, fietsen en
autostoelen, verkoopt de Gezinsbond in
ruil voor 10 procent van de opbrengst.
Kleding en speelgoed verkoopt u zelf.
Hiervoor huurt u een of meer tafels. U
kunt uw tafels klaarzetten vanaf 12.30
uur. De verkoop start om 14 uur.
Inschrijven kan vanaf 21 september. Leden van de Gezinsbond betalen 3 euro per
tafel, niet-leden betalen 6 euro. U moet
het bedrag uiterlijk op 10 oktober storten
op het rekeningnummer 789-5813303-14
van Gezinsbond Herentals met vermelding van uw naam en lidnummer.
Meer informatie en inschrijvingen:
Claire Perdaen, tel. 014-21 07 88
(na 18 uur), claire.perdaen@telenet.be
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aankondigingen
Zeventig jaar Herentalsenaar (1942-2012)
Op zaterdag 24 november vieren de zeventigjarige Herentalsenaren feest. Deze viering richt zich
speciaal tot mensen die in 1942 in Herentals geboren zijn. Door de oorlog, die toen volop aan de
gang was, werden veel Herentalse jongens en meisjes echter buiten Herentals geboren. Daarom
kunt u ook deelnemen aan de viering als u in 1942 geboren bent en in Herentals bewaarschool,
lagere of middelbare school hebt gelopen. U kunt u aanmelden bij de initiatiefnemers.
Meer informatie: Jan Goris, Nieuwstraat 20, tel. 014-21 33 33 en Paul Snoeys, Augustijnenlaan 52,
tel. 014-23 33 62

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

Open dag
Op zondag 9 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
iets 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 12
september om 17 uur. U maakt deze
maand kennis met de Vlaamse Alzheimer Liga. Dit is een vereniging voor
niet-professionelen (meestal familieleden) die geconfronteerd worden met
dementie. De vereniging biedt mantelzorgers de kans om elkaar te ontmoeten en ervaringen uit te wisselen. Deelnemen is gratis.

Verkiezingen 2012

UNIZO

&
STAD HERENTALS

NODIGEN U UIT OP

UNIZO Dag van de Klant
ZATERDAG 22 SEPTEMBER 2012

Dag in dag uit
leven in je buurt
www.dagvandeklant.be
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Naar aanleiding van de provincie- en
gemeenteraadsverkiezingen
organiseert Het Convent een informatiesessie
waarin u meer te weten komt over de
politieke partijen, de burgemeester en
de provinciegouverneur, over de taken
van de stad, het OCMW en de provincie, … De infosessie start om 14 uur en
eindigt rond 16 uur. Deelnemen is gratis. De plaatselijke politieke partijen krijgen op zaterdag 29 september de kans
om hun standpunten en prioriteiten
over het ouderenbeleid te verduidelijken. De hoorzitting start om 10 uur en
vindt plaats in Het Convent. Iedereen is
welkom.

CURSUSAANBOD
Basiseducatie: leren in uw eigen tempo
Ook dit jaar organiseert het Centrum voor Basiseducatie Zuiderkempen gratis cursussen in Geel. U kunt beginnerscursussen Engels en
Frans volgen, maar ook een opfriscursus Nederlands. In de cursussen
Ken je gsm en Kennismaken met de computer leert u stap voor stap
werken met uw gsm of computer. Verder is er 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.
Meer informatie en inschrijvingen: Centrum Basiseducatie
Zuiderkempen, Kollegestraat 21, 2240 Geel, tel. 014-58 41 91,
zuiderkempen@basiseducatiekempen.be, www.basiseducatie.be

Yoga voor gevorderden en beginners
Seva Yoga Kempen, een vereniging erkend door de Belgische Yogafederatie, organiseert yogalessen in de turnzaal van de vrije basisschool
(W)Onderwijs (Nonnenstraat 14-16, toegang parkeerterrein langs de
Koppelandstraat). Op donderdag 6 september, om 19.30 uur, begint
er een nieuwe beginnerscursus. Op dinsdag 11 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

BURGERZAKEN
Geboorten
27/04

Lili, dochter van Anke Hardies en Michel Willems

03/05

Neil, zoon van Katrien Turelinckx en Lesley Gysbrechts

03/05

Mare, dochter van Evy Weyers en Raf Van Dyck

07/05

Kobe, zoon van Inge Van Aert en Wouter T’Seyen

09/05

Nieke, dochter van Gerd Gios en Bart Sas

11/05

Adriaan, zoon van Liesbeth Braekmans en Joachim Sannen

15/05

Marc, zoon van Carolina Cotrobai en Igor Cotrobai

16/05

Marco, zoon van Maria Ramos Trindade en José Antonio Lourenço

16/05

Marte, dochter van Ann Dirckx en Kristof Versweyveld

17/05

Enjo, zoon van Xhulia Daka en Kastriot Islami

20/05

Yoni, dochter van Evi Nijs en Bart Verschueren

22/05

Abdul, zoon van Sherifatu Abubakar en Zakari Usfu

23/05

Rocco, zoon van Petra Geeraerts en Boy Pardon

24/05

Sylke, dochter van Esmeralda Loyola Contreras en

		

Philippe De Coninck

26/05

Seppe, zoon van Dorien Van Olmen en Jouri Vandijck

28/05

Sterre, dochter van Ruth Ceulemans en Werner Willekens

29/05

Manolito, zoon van Mieke Verhaegen en Manuel Aerden

30/05

Lien, dochter van Annick Moorkens en Tim Verbraecken

04/06

Chloë, dochter van Kimberley Good en Yannick Slaets

04/06

Elle, dochter van Marieke De Pooter en Bert Bonroy

05/06

Lili, dochter van Sofie Lambrechts en Stefan Druyts

05/06	Warre, zoon van Nele Bens en Jo Vervoort
07/06	Finne, dochter van Sara Pabian en Koen Theys

Tai chi chuan

08/06

Seth, zoon van Vicky Van Gehuchten en Jef Ven de Vel

Tai chi chuan is een Chinese bewegingsleer die volgens de beoefenaars de gezondheid bevordert en het lichaam en de geest helpt te
ontspannen. U kunt een gratis proefles en demonstratie bijwonen op
woensdag 19 september om 20.45 uur in het Instituut van de Voorzienigheid (Wolstraat 27).

08/06

Elias, zoon van Dorien Loockx en Yves T’Syen

08/06

Maxim, zoon van Dorien Loockx en Yves T’Syen

12/06

Marie, dochter van Katrien Geukens en Johan Deckx

16/06

Jeremi, zoon van Soûgle-Pô Dampaty en Emmanuel Abosse

16/06

Leonie, dochter van Nathalie Vervoort en Bram Goos

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

Gratis proeflessen Makoto Ryu
Makoto Ryu is een vorm van jiujitsu die voor iedereen toegankelijk is. Het
is geen vechtsport maar een krijgskunst. Er wordt niet aan competitie gedaan. In september kunt u een gratis proefles volgen. De lessen vinden
plaats in het BLOSO-centrum op maandagavond van 19.30 tot 21.30 uur
(voor volwassenen) en op zaterdag van 9 tot 10.30 uur (voor jeugd).
Meer informatie: www.makotoryuherentals.be

Opvoedingsadvies met Triple P
Triple P staat voor Positive Parenting Program en wil ouders leren
om op een positieve manier met hun kinderen om te gaan. Dit najaar kunnen ouders van kinderen tussen nul en twaalf jaar een gratis
oudercursus volgen. De groepssessies vinden plaats op woensdag
12, 19 en 26 september, 3 en 10 oktober en 7 november, telkens
van 9.15 uur tot 11.15 uur in de vergaderzaal van het Oud Gasthuis
(Nederrij 133/A). De cursus is een organisatie van CKG Kinderland en
het OCMW van Herentals.
Meer informatie en inschrijvingen: tel. 03-482 10 71,
triplep@ckgkinderland.be

17/06	Frances, dochter van Marian Michielsen en Maarten Vansina
22/06

Robbe, zoon van Evy Van Looy en Tom Nuyts

22/06

Ramazan, zoon van Nalin Alptekin en Mehmet Durmus

01/07

Kiara, dochter van Kim Willems en Kristof Ryckaert

01/07

Siebe, zoon van Caroline Bourry en Kevin Callay

01/07

Caylin, dochter van Avola Boua

05/07

Kato, dochter van Heidi Hegge en Jo Wouters

06/07

Jozua, zoon van Nathalie Dens en Tony Bogaerts

11/07

Kayla, dochter van Eunice Akrofi en Joel Ampong

11/07

Estelle, dochter van Annemie Muys en Wim Van Laere

14/07

Elvin, dochter van Gamze Özler en Ayhan Özler

15/07

Linn, dochter van Benchamart Kalam en Rudi Ooms

21/07

Dries, zoon van Els Van den Bulck en Dirk Biermans

22/07

Aster, dochter van Lieselot Wynants en Timmy Holemans

25/07

Hailey, dochter van Renske Vertommen en Sonny Vercammen

26/07

Joshua, zoon van Sara Bastens en Walter Mertens

27/07

Pryam, zoon van Kristel Huysmans en Derk Brouns

30/07

Dietmar, zoon van Claire Deceulaer en Filip Gastmans

30/07

Jeanne, dochter van Annelies Verstrepen en Johan Wouters

31/07

Janne, dochter van Hanne Van Laer en Jochen Van Laere

01/08

Nand, zoon van Vanessa De Win en Sven Van den Plas

02/08	Wesley, zoon van Wendy Van Bael en Ive Daems
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BURGERZAKEN
Overlijdens
09/05 Maria Vanderhenst (90), weduwe van Joannes Swerts
10/05 André Wuyts (73)
11/05 Aloïs Sylverans (84), echtgenoot van Yvonne Hermans
12/05 Lodewijk Sprengers (78), echtgenoot van Maria De Winter
17/05 Christina van de Pol (62), echtgenote van Peter Pauwels
18/05 Dymphna Driesen (90), weduwe van Josephus Buyens
19/05 Leon Torfs (74), echtgenoot van Gerda Krüttgen
21/05 Hugo Goris (75)
24/05 Maria Verstraeten (72), echtgenote van Denis Geens
25/05 Jan Rits (77), echtgenoot van Joanna Heylen
26/05 Karel Vos (63)
28/05	Frans Alen (76)
29/05 Theresia De Ceulaer (80)
31/05 Jozef Van Grieken (73), weduwnaar van Angela Van Roie
31/05 Alphonsina Claes (87), weduwe van Jules Fauvarque
04/06 Joseph Peelaers (70), echtgenoot van Francine Janssens
09/06 Jozefa Geerinckx (74), weduwe van Victor Stoffels
12/06 Sophia Jansen (84)
11/06 Louis Daneels (68), echtgenoot van Josée Peeters
13/06 Luise Krieger (83), weduwe van Josef Simons
14/06 Maria Van Houdt (87), weduwe van Emilius Vandesande
22/06 Jan Heyns (76), echtgenoot van Cecilia Leysen
22/06 Charel Verhaert (67)
22/06 Josephus Engels (61), echtgenoot van Agnes De Cat
23/06 Marion Dom (52)
25/06 Lia Malcorps (89), weduwe van Frans Van Peer
27/06 Joannes Cornelis (78), weduwnaar van Francina Valasek
04/07 Theresia Van der Schraelen (97), weduwe van Dionisius Verelst
05/07 Henri Maes (83), echtgenoot van Elza Janssens
05/07 Rob Goris (30)
06/07 Jozef Haest (61), echtgenoot van Annie Helsen
08/07 Anne-Marie Truyens (54)
09/07 Helena Dirckx (87), weduwe van August Verhaert
10/07 Malvina Blok (73)
11/07 Hermina Aerts (64), echtgenote van Roger Vertommen
12/07 Irma Roodhooft (92), weduwe van Peeter Peeters
12/07 Jozef Scharre (79), weduwnaar van Maria Appelen
16/07 Maria Habraken (89), weduwe van Alphons Claes
16/07 Jan Geerts (71)
20/07 Eduard Horemans (85), weduwnaar van Josepha Witvrouwen
21/07 Elzbieta Pawlik (62), echtgenote van Maurits Van Mensel
21/07 Louisa Boermans (77), weduwe van Jozef Lefelon
22/07 Maurice Eeckhout (91), weduwnaar van Agnes Verheyen
22/07 Constantinus Verlinden (78), weduwnaar van Maria Moons
27/07 Renaat Verachtert (83), echtgenoot van Philomena Hardies
28/07 Lodewijk Thijs (85), echtgenoot van Irma Vleminckx
29/07 Yvonne Loots (83), weduwe van Jozef Wynants
30/07 Philomena Hardies (83), weduwe van Renaat Verachtert

Huwelijksaankondigingen
Tom Cornelis (Herentals) en Katy Van Dingenen (Herentals)
Bjorn Dirckx (Herentals) en Hilde Lambrechts (Herentals)
Niels Verwerft (Herentals) en Liesbeth Jongeneelen (Herentals)
Ben Meulemans (Begijnendijk) en Tinne Cannaerts (Herentals)
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Tom Fleerackers (Herentals) en Tinneke Torfs (Herentals)
Kris Hoeylaerts (Herentals) en Lien Drent (Herentals)
Michael Schrijvers (Herentals) en Sofie Hendrickx (Herentals)
Glenn Baten (Herentals) en Kelly Van Houdt (Herentals)
Bart Sprengers (Herentals) en Sandra Vermeulen (Herentals)
Alex Teval (Herentals) en Inge Kelber (Herentals)
David Mariën (Herentals) en Ann Van Dyck (Herentals)
Nick Van Den Bosch (Herentals) en Vicky Meeus (Herentals)
Stefaan De Ceulaer (Herentals) en Sandra De Pooter (Herentals)
Johan Laureys (Herentals) en Leentje Willems (Herentals)
Steve Boeckx (Herentals) en Bart Vervecken (Herentals)
Joeri Gios (Herentals) en Veronique Horemans (Herentals)
Dirk Peeters (Herentals) en Marijke Van de Vel (Herentals)
Raf Mangelschots (Herentals) en Christine Vanuytven (Herentals)
Kirsten Dens (Herentals) en Kristy Van Dyck (Herentals)
Johan Hoppenbrouwers (Essen) en Hanna Schoepen (Herentals)
Gunther Janssens (Herentals) en Sandra Pluys (Herentals)
Jimmy Baeyens (Herentals) en Debby Mens (Herentals)
Patrick Michiels (Herentals) en Maria Berkvens (Herentals)
Bjorn De Weerd (Herentals) en Tom Vets (Herentals)
	Frédéric Heylen (Herentals) en Isabel Lysens (Herentals)
Luc Vets (Herentals) en Cristel Drijkoningen (Herentals)
Jo Baelus (Herentals) en Vicky Geeraerts (Herentals)
	Franky Schepens (Herentals) en Annelies Pauwels (Herentals)
Tom Vermeulen (Westerlo) en Nele Willekens (Herentals)

Huwelijken
Pol Vanhove (Herentals) en Lieve van Gils (Herentals)
Kathleen Van den broeck (Herentals) en Valerie Op De Beeck (Herentals)
Peter Snijder (Herentals) en Annelies Horemans (Herentals)
Kristof Stouthuysen (Herentals) en Kaat Vermeeren (Herentals)
Philippe Wuyts (Herentals) en Steffi Van Sande (Herentals)
Mieke Hemelaers (Herentals) en Kelly Lemmens (Herentals)
Gert Van Laer (Herentals) en Griet Geentjens (Herentals)
Jef Van Lommel (Herentals) en Lieve Exelmans (Herentals)
Tom Goris (Herentals) en Eva Lambaerts (Herentals)
Raf Caggiano (Herentals) en Cindy Boschmans (Herentals)
Jurgen Vertommen (Herentals) en Vannessa Ekkart (Herentals)
Luc Robberechts (Herentals) en Ilse Minne (Herentals)
Eddy Cnops (Herentals) en Paula De Dauw (Herentals)
Kristof Van Dyck (Herentals) en Elle Gios (Herentals)
Jo Wynants (Herentals) en Ans Gevers (Herentals)
Ben Meulemans (Herentals) en Tinne Cannaerts (Herentals)
Kristof Van Eycke (Herentals) en Kelly Verjans (Herentals)
Koen Ruts (Herentals) en Vanessa Van Vlimmeren (Herentals)
Guido Heylen (Herentals) en Stephanie Bluys (Herentals)
Nick Van Den Bosch (Herentals) en Vicky Meeus (Herentals)
Kris Hoeylaerts (Herentals) en Lien Drent (Herentals)
Dirk Tormans (Geel) en Liesbeth Schwab (Geel)
Pieter Van Genechten (Herentals) en Inne Wuyts (Herentals)
Guido Fets (Herentals) en Reinhilde Slembrouck (Herentals)
Hiroyoshi Abe (Herentals) en Britt Opdebeeck (Herentals)
Birger Embrechts (Herentals) en Jutta Raemaekers (Antwerpen)
Joachim Peelaers (Herentals) en Kelly Laureys (Herentals)
Alain Niclot (Herentals) en Lies Willemsen (Herentals)
Rudi Blanpain (Herentals) en Annick De Grauwe (Herentals)
Ben Vermylen (Herentals) en Stefanie Van Sande (Herentals)

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 01/09 KERMIS
tot 10/09
Za 01/09 OPEN

Septemberkermis / Grote Markt
Open dag Stedelijke Academie voor Beeldende Kunst /
Markgravenstraat 77 / Van 11 tot 18 uur

01/09 TENTOON Vzw Ter Vesten – Septemberdagen – Aboriginal Art / Kasteel Le
Paige / op woensdag, donderdag, vrijdag, zaterdag en zondag van
t/m 23/09
Zo

02/09 OPEN

Ma 03/09 INFO

14 tot 17 uur en op vrijdag van 19 uur tot 22 uur
Open dag Stedelijke Academie voor Beeldende Kunst /
Markgravenstraat 77 / Van 11 tot 18 uur
Infosessie over nieuwe stemcomputers /
Dorpshuis Morkhoven / 13.30 uur
Gemeenteraad / Raadzaal administratief centrum,
Augustijnenlaan 30 / 20 uur

Di

04/09 RAAD

Zo

Montmartre / Begijnhof / Van 11 tot 18 uur
09/09 UIT
TENTOON Tentoonstelling van Numismatica Herentals – Bodemvondsten

OPEN

Di

OPEN
11/09 SOCIO
INFO

Do

Elke donderdag Petanque

Ondersteuningsgroep dementie / Het Convent, Begijnhof 17 /
17 uur
Infosessie over nieuwe stemcomputers / Dorpshuis Noorderwijk /
13.30 uur
Dag tegen Kanker / AZ Sint-Elisabeth

Ciné’s Festival / Legerkazerne Wolfstee, Lierseweg 315 /
Vanaf 15 uur
Foto-en-digisalon van Koninklijke Fotoclub Herentals /
cc ’t Schaliken

van 19 uur tot 22 uur
Kempisch Kampioenschap BBQ / Grote Markt / Proeven vanaf
12 uur

Elke dinsdag
Elke woensdag

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

Elke donderdag Hobbyclub Info: Martha Verlinden, tel. 014-21 39 56
voor dames

S-Sport
Elke dinsdag

dansen

Elke dinsdag

Petanque
minigolf
dansen

De Volkstuinen – Vermeerderen, opkweken en snoeien van
bessen / Scheppersinstituut / 10 uur

UIT

Feestmarkt naar aanleiding van de Dag van de Landbouw, met
verschillende attracties en gratis ballonfiguren /
Augustijnenlaan / Voormiddag

Elke
donderdag

FOTO

Foto-en-digisalon van Koninklijke Fotoclub Herentals /
cc ’t Schaliken
Informatienamiddag Kieskeurig / Het Convent, Begijnhof 17 /
Van 14 tot 16 uur
Infosessie over nieuwe stemcomputers / Basisschool
De Leertuin, Populierenlaan 1 / 13.30 uur
Gas - elektriciteit: durf vergelijken! / Raadzaal administratief
centrum, Augustijnenlaan 30 / Van 15 tot 20 uur

Elke donderdag Fietsen

20/09 INFO
RAAD
21/09 VROUW

Milieuadviesraad / Administratief centrum,
Augustijnenlaan 30 / 20 uur
Vrouwenraad – Infosessie over de nieuwe stemcomputers /
Kelderverdieping administratief centrum / 13.30 uur /
Info: Louisa van Sand, gsm 0478-60 23 03

Za

Opruimactie Let’s Do It! Belgium, tel. 014-21 21 86
22/09 ACTIE
Dichters aan Boord / Jachthaven, Noordervaart / 19 uur
POEZIE
KLASSIEK Collegium 1704 o.l.v. Václav Luks – Musique pour le roi /

Zo

23/09 OPEN
WANDEL

Sint-Waldetrudiskerk / 20 uur

UIT
TUIN
MUZIEK
SPORT

Open dag brandweer / Oud-Strijderslaan 1 / Van 13 tot 18 uur
Fairtradewandeling / Wereldwinkel op het Begijnhof en café
Welkom in Noorderwijk / Van 13 tot 15 uur
Sing for the Climate / Wereldwinkel op het Begijnhof en café
Welkom in Noorderwijk / 16 uur
De Volkstuinen – bloemschikken herfststuk / Scheppersinstituut /
10 uur
Orgel-en-klavechordconcert / Sint-Waldetrudiskerk / 16 uur
Sporten tegen Kanker / Militair domein Den Troon in
Grobbendonk / Vanaf 8 uur

Di

25/09 RAAD

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

Do

27/09 INFO

Za

29/09 SENIOR

Cyberpesten en de gevaren van het internet / cc ’t Schaliken /
Van 19.30 tot 23 uur
Hoorzitting politieke partijen / Het Convent, Begijnhof 17 /
10 uur
5 jaar cc 't Schaliken / cc ‘t Schaliken / 14 uur
Seniorenfeest / cc ’t Schaliken / 14 uur

FEEST
Ma 01/10 SENIOR
Di 02/10 SENIOR

Seniorenfeest / cc ’t Schaliken / 14 uur

Het Convent / Van 14 tot 17 uur
Info: Jef Driesen, gsm 0477-37 44 866
Vertrek aan de Sint-Waldetrudiskerk / 13.30 uur
Info: Jef De Heel, tel. 014-21 85 54

OKRA Onze-Lieve-Vrouwparochie

TUIN

18/09 SENIOR

Sportcomplex De Vossenberg / Van 14 tot 15 uur
Info: Suzanne Noyen, tel. 014-23 10 34
Vertrek aan de Sint-Waldetrudiskerk / 13.30 uur
Info: Adolf Fioole, tel. 014-22 22 93
Petanque / Het Convent / Van 13.30 tot 17 uur
Info: Wies Lathouwers, tel. 014-21 53 37

OKRA Sint-Antonius
Fietsen

2250 Olen / 20.15 uur

Wo 19/09 INFO

Vr

Fietsen

Elke woensdag

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

Fietsgraveren / Verkeerspark, Vorselaarsebaan / Van 13 tot 16 uur
FIETS
15/09 TENTOON Jim Van Loo – Lost In Time / Lakenhal / op woensdag, donderdag, vrijdag, zaterdag en zondag van 14 tot 17 uur en op vrijdag
t/m 17/10

Do

Elke woensdag

Open dag Sint-Sebastiaansgilde / Gildekamer Begijnhof /
Van 13.30 tot 18.30 uur

15/09 UIT

Di

Turnen

Petanque

Za

16/09 BBQ

Elke dinsdag

Elke maandag

Vr

Zo

OKRA Sint-Waldetrudis

bij de heraanleg van de Grote Markt / Sint-Antonius,
Kapucijnenstraat 7 / Van 8.30 tot 12.30 uur

13/09 SOCIO
Infosessie over nieuwe stemcomputers / Zaal 't Hof / 13.30 uur
INFO
14/09 THEATER Het Gevolg – Hartekop / Domein Teunenberg, Boerenkrijglaan 51,

FOTO

actieve senior

Dansen voor senioren op moderne muziek (zonder
partner) / Sportcomplex De Vossenberg
Van 9 tot 10.30 uur (beginners)
van 10 tot 11.30 uur (gevorderden)
Info: M. Louise Bertels (tel. 014-21 99 79) of Rosetta
Van de Voorde (tel. 014-70 79 39)
Het Convent / 13 uur
Info: Albert Corthout, tel. 014-21 99 79
Dansen voor senioren op moderne
muziek (zonder partner) /
Sportcomplex De Vossenberg /
Van 10 tot 11.30 uur (beginners)
Info: M. Louise Bertels (tel. 014-21 99 79) of Rosetta
Van de Voorde (tel. 014-70 79 39)
13.30 uur / Parkeerterrein De Vossenberg /
Info: Jef De Peuter (tel. 014-21 15 36)

Sportelen
Elke maandag
Elke maandag

Badminton Sporthal van Noorderwijk / Van 13.30 tot 15 uur
Aquagym Netepark / Van 15.20 tot 16.05 uur en
van 16.15 tot 17 uur

Elke woensdag

Lichaam in De Vossenberg / Van 10 tot 11 uur
evenwicht
Elke donderdag Badminton De Vossenberg / Van 13.30 tot 16 uur
Aquafitness Netepark / Van 9 tot 9.50 uur
Elke vrijdag

JEUGD
1 euro per consumptie / Jeugdhuis 10R20,
happy
Elke vrijdagGrote Markt 41 / Van 15 tot 17.30 uur
hour
namiddag
DE rustige Jeugdhuis 10R20, Grote Markt 41 / 20 uur
Vrijdag- en
zaterdagavond

GEZONDHEIDSWANDELINGen
Elke maandag en woensdag Netepark / 10 uur
Elke dinsdag en woensdag

Administratief centrum / 10 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
Huisartsenwachtpost Herentals - Nederrij 99

014-22 22 00

Morkhoven en Noorderwijk

014-54 83 83

Tandartsen

090-33 99 69

Stadsdiensten
Administratief centrum - Augustijnenlaan 30

014-28 50 50
fax 014-21 78 28

Belastingen - Belgiëlaan 31

02-575 82 60

Bibliotheek - Gildelaan 13

014-85 97 50

BLOSO-centrum - Vorselaarsebaan 60

014-85 95 10

Brandweer - Oud-Strijderslaan 1

014-25 82 10

Compostmeesters

014-28 50 50

Cultuurcentrum ’t Schaliken - Grote Markt 35

014-28 51 30

Defecten aan de openbare verlichting

0800-6 35 35

De Lijn

070-220 200

bpost - Belgiëlaan 51

022-012 345

Diftarinformatielijn

0800-97 687

Hummeltjeshof - Augustijnenlaan 22

Anonieme Alcoholisten

078-15 15 15
Els 014-22 29 47
René 014-51 20 51
Karel 014-51 55 48
Lydi 014-22 25 17

Autisme-telefoon

078-15 22 52

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

014-23 18 80

Boskat

014-23 31 36

Buurtcontactpunt De Klink

014-24 66 90

CardStop

070-344 344

Centrum Algemeen Welzijnswerk,
CAW De Kempen, Hofkwartier 23

014-21 08 08

Child Focus

116000

Contact Center Personen met een handicap

0800-987 99

deN Babbelhoek
praatgroep Nederlands voor anderstaligen

0472-22 86 71
014-22 17 81

Den Brand
dagbesteding voor mensen met een handicap

014-84 12 00

De Dorpel, Sint-Waldetrudisstraat 37

014-21 40 73

De Fakkel
vereniging waar armen het woord nemen

0487-99 06 23
014-21 40 73

Diabetes Infolijn

0800-96 333

Dienstencentrum voor senioren, Begijnhof 17

014-28 20 00

DocStop

00800-2123 2123

Drughulp - Hofkwartier 23

014-23 34 01

Eandis

078-35 35 00

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

Muziekacademie - Hikstraat 28

014-21 33 05

JAC - Hofkwartier 23

014-23 34 01

OCMW (sociale dienst) - Nederrij 133/A

014-24 66 66

Awel

Netepark - Vorselaarsebaan

014-85 97 10

Kankertelefoon

078-15 01 51

NMBS - Herentals

03-229 56 14

Kringwinkel Zuiderkempen - Lierseweg 136

015-23 73 93

Politiezone Neteland - Molenvest 23

014-24 42 00

Recyclagepark - Hemeldonk 10

014-85 92 40

MS-Liga Antwerpen

03-887 48 18

PIDPA (klantenservice)

0800-90 300

Woonzorglijn

078-15 25 25

Slachtofferhulp - Hofkwartier 23

014-21 08 08

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

102

Stadsarchief - Augustijnenlaan 1

014-21 28 00

Stedelijke werkplaats - Hemeldonk

014-85 92 40

Tekenacademie - Markgravenstraat 77

014-28 51 55

Toerisme Herentals - Grote Markt 35

014-21 90 88

Vertrouwensartsencentra

02-533 12 11

Verkeerseducatief centrum - Vorselaarsebaan

014-22 04 44

Vlaamse wegentelefoon

0800-122 66

Werkwinkel - Molenvest 21

014-24 89 60

Ziekenvervoer (niet dringend)

Ziekenhuis - Nederrij 133

014-24 61 11

Zit Stil (ADHD)
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Tele-onthaal

106

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
eerste dinsdag van 10 tot 12 uur

burgemeester Jan Peeters
politie, brandweer, veiligheid en openbare orde, algemeen beleid en

Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid

coördinatie, communicatie en informatie, burgerlijke stand en bevolking,

(uitkeringen aan mensen met een handicap)

administratieve vereenvoudiging, middenstand en lokale economie

tweede dinsdag van 10 tot 12 uur

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

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

schepen Ingrid Ryken

zelfstandigen)

cultuur, bibliotheek, kunstonderwijs, archief, toerisme en jumelages

tweede woensdag van 9 tot 11 uur

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

Commissie voor Juridische Bijstand
gratis juridisch advies door een advocaat

schepen Wies Verheyden

iedere maandag van 17.30 uur tot 19.30 uur

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

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

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

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

plattelandsontwikkeling

Fonds voor arbeidsongevallen
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

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

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 op zaterdagen
13.30-16.00 13.30-16.00
13.30-16.00 13.30-16.00 1 en 29 sept.
open van
18.00-19.30
9 tot 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
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 3 en 4 september zijn de binnenbaden gesloten voor het jaarlijks onderhoud. Het recreatiebad blijft gesloten tot 14 september voor groot onderhoud. De
buitenbaden blijven open tot 14 september.

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 21 september
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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

