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U stemt toch ook?
Gemeenteraadsverkiezingen op 14 oktober
Op 14 oktober kiezen we een nieuw stadsbestuur en een nieuwe
provincieraad. Deze verkiezingen zijn een hoogdag van de lokale democratie. Elke burger brengt zijn stem uit en zo kiezen we samen een
nieuw stadsbestuur. U bent verplicht om te komen stemmen. Dat
geldt ook voor niet-Belgen die mogen stemmen. De stemlokalen zijn
open van 8 tot 15 uur.
U brengt uw stem uit op de nieuwe stemcomputers. Als u deze nieuwe computers eens wil uittesten, dan kunt u nog tot 4 oktober in
het administratief centrum, de bibliotheek en bij het OCMW komen
oefenen. De nieuwe manier van stemmen verschilt niet zo veel met
vroeger. Zo stemt u niet meer met een ijzeren pen, maar met uw vinger. Ook drukt de stemcomputer voortaan een papiertje af, waarop
u uw stem kunt controleren. Nog een nieuwigheid is dat u dat papier
moet inscannen. Maar daarvoor krijgt u, als dat nodig is, hulp van de
mensen in het stembureau.

Alle informatie over de verkiezingen vindt u op pagina 4 en 5.
Meer informatie
burgerzaken, administratief centrum, Augustijnenlaan 30,
tel. 014-28 50 50,burgerzaken@herentals.be
www.vlaanderenkiest.be
www.herentals.be/verkiezingen

Wanneer u niet kunt stemmen, kunt u een andere kiezer een volmacht geven om in uw plaats te stemmen. U moet dan een volmachtformulier invullen. Dat vindt u op de website van de stad of
bij de dienst burgerzaken. U kunt een volmacht geven aan iedere
andere kiezer. De oude regel die de volmacht beperkte tot familieleden, bestaat niet meer.

voorwoord...

deze maand

Beste stadsgenoten,
Als u deze Stadskrant leest, is de campagne voor de komende gemeenteraadsverkiezingen volop bezig. Een zesjaarlijkse hoogmis van
de lokale democratie.
Maak gebruik van uw democratisch recht om mee te bepalen wie in de volgende jaren
onze stad zal besturen en wie u zal vertegenwoordigen in de gemeenteraad. De gemeente
is bevoegd voor tal van zaken die u rechtstreeks aanbelangen in uw dagelijks leven. Het
afvalbeleid, wonen en bouwen in Herentals, verkeersveiligheid, ruimte voor kinderen om
te spelen, cultuur en vrije tijd, bejaardenzorg in de buurt… Al deze zaken worden beslist
door de mensen die u op 14 oktober kiest. De gemeenteraadsverkiezingen belangen ons
allemaal aan.
Aan alle kandidaten wens ik een sportieve campagne toe in wederzijds respect, met het
algemeen belang van Herentals en haar inwoners steeds als eerste doelstelling.

Uw burgemeester,
Jan Peeters
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wetenswaard
Nieuwe stadssecretaris legt eed af

stads
krant
Colofon
administratief centrum
Augustijnenlaan 30
2200 Herentals
info@herentals.be
maandelijks informatieblad
van het stadsbestuur van Herentals
verschijnt niet in juli en augustus
Verantwoordelijke uitgever:
Jan Peeters, burgemeester
Spoorwegstraat 27
2200 Herentals
Aankondigingen voor de Stadskrant van
november moeten uiterlijk op maandag 1 oktober
bij de redactie zijn. De redactie heeft het recht
inzendingen te weigeren, in te korten en te
wijzigen.
DRUK: Drukkerij Bulckens
gedrukt op 100 % gerecycleerd papier
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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Tanja Mattheus legde op dinsdag 4 september tijdens de gemeenteraad de eed af als nieuwe stadssecretaris van Herentals. Deze
functie neemt ze effectief op vanaf 1 december 2012, wanneer de
huidige stadssecretaris ir. Frans Van Dyck met pensioen gaat. Tot
dan staat ze de huidige secretaris bij als waarnemend secretaris.
Tanja Mattheus is 42 jaar, afkomstig uit Westerlo en in 1992 afgestudeerd als Master in de Germaanse Filologie aan de K.U. Leuven.
De nieuwe secretaris heeft er een twintigjarige carrière in de overheid op zitten, met ervaring
als project- en programmamanager van Europese fondsen, als beleidsmedewerker en als adviseur op een Vlaams ministerieel kabinet. Ze was diensthoofd in een federale administratie (POD
Maatschappelijke Integratie) en sinds 2006 directeur van de dienst Economie & Internationale
Samenwerking van het provinciebestuur Antwerpen.
Meer informatie: secretariaat, administratief centrum, Augustijnenlaan 30, tel. 014-28 50 50

Allerzielen
November is een drukke maand op de begraafplaatsen.
Onze diensten doen dan ook extra hun best om ze netjes
te maken. De begraafplaatsen van Herentals, Morkhoven
en Noorderwijk zijn elke dag te voet bereikbaar van 8 tot
18 uur. Mensen die slecht te been zijn, mogen op vrijdag
van 13 tot 15.30 uur en op zaterdag van 13 tot 17 uur met
hun wagen op de begraafplaats van Herentals. Enkel in
de periode rond Allerheiligen, van 26 oktober tot en met
2 november, mag u niet met de auto op de begraafplaats.
Het stadsbestuur vraagt u om bloemen en de planten op
de graven in goede staat te onderhouden. Afgestorven
planten moet u verwijderen. Als dat niet gebeurt, doen de
stadsdiensten dit. Als u dus potten plaatst die u achteraf
graag terug wenst, kunt u hier best rekening mee houden. U mag rond de graven ook geen beplanting, afsluitingen, omheiningen, banken of andere voorwerpen plaatsen. U mag zeker geen
plantpotten ingraven rond de graven. Dit bemoeilijkt het latere onderhoud tussen de perken
en maakt de doorgang tussen de perken smaller wat ook hinderlijk is voor andere bezoekers.

Bladkorven komen eraan
Herentals heeft heel wat mooie bomen in het straatbeeld. Deze
bomen hebben hun nut en zijn van ecologisch belang, maar kunnen in het najaar hinder veroorzaken door hun bladval. De afgevallen bladeren zorgen voor gladde stoepen of kunnen rioolkolken verstoppen.
De groendienst van de stad plaatst daarom elk jaar in oktober
bladkorven in straten en op pleinen waar veel bomen staan en
waarvan de afgevallen bladeren een gevaar kunnen betekenen.
In de bladkorven mogen alleen bladeren van bomen die tot openbaar domein behoren. Er
hoort dus geen groenafval in of bladeren van bomen en struiken op privé-eigendom.
In een twintigtal brede straten zet de stad opnieuw de klepelmaaier in om de bladeren op te
ruimen. In Lusthof, Sterrebos, Bloemenplein en de Drie Eikenstraat komen er bladwanden.
Dit zijn lange, smalle constructies waarin bladeren kunnen gegooid worden. In de lente en de
zomer verteren de bladeren tot compost, waardoor het volume zakt en er in de herfst nieuwe
bladeren kunnen gegooid worden.

Geen gezever met
noodoproepen
Nieuwe laanbomen voor Oude Dreef
In de Oude Dreef moeten volgens de verkavelingsvoorwaarden langs weerszijden inheemse
laanbomen worden aangeplant. De verkavelaar betaalde de stad hiervoor destijds 13.000 euro.
De inplantingen zouden pas gebeuren als alle kavels bebouwd waren. Bijna alle kavels zijn ondertussen bebouwd. Voor de laatste twee kavels zijn op dit moment nog geen bouwplannen.
Op vraag van de buurtbewoners start de stad daarom met de inplanting van vijftien nieuwe
laanbomen. De stad kiest hierbij voor de variëteit Elsrijk van de inheemse soort Spaanse aak.
Meer informatie: dienst milieu, administratief centrum, Augustijnenlaan 30, tel. 014-28 50 50

Bloembakken worden zitbanken
Aan het administratief centrum bevinden zich aan de ingang betonnen bloembakken. Deze
bloembakken hebben op het moment echter weinig waarde. Er staan geen bloemen of planten
in en er ligt regelmatig afval in. Het stadsbestuur gaat deze bloembakken dichtmaken met een
duurzame harde houtsoort. Hierdoor veranderen de bloembakken in lange, brede zitbanken.
De constructie van de banken gebeurt door de uitvoeringsdiensten van de stad.
Meer informatie: technische dienst, administratief centrum, Augustijnenlaan 30, tel. 014-28 50 50

Nieuwe verkeerscirculatie aan het Helicopterpleintje
In augustus vernieuwde een aannemer het helicopterpleintje. Met deze vernieuwing paste
de stad ook de verkeerscirculatie ter plaatse
aan. Doordat er echter aan de begin- en einduren van de school veel auto’s parkeerden
op de fietssuggestiestrook, moesten fietsers
echter toch nog op de rijbaan rijden. Daarom
is het veiliger om een volwaardig fietspad in
twee richtingen in te voeren. Naast het fietspad komt een volle witte lijn waardoor er niet
meer mag geparkeerd worden op het fietspad.
Dit moet de verkeersstroom aan het begin en einde van scholen vlotter en veiliger doen voor
verlopen. Automobilisten worden door de nieuwe aanleg duidelijk in de juiste richting gestuurd, zodat er voor hen ook minder misverstanden mogelijk zijn.

Hebt u dringend hulp nodig van brandweer, een medisch team of de politie?
Dan kunt u de twee gekende noodnummers bellen: de 112 en de 101. Mensen
bellen echter om de meest uiteenlopende redenen naar een noodcentrale:
een auto die in panne staat, een bus die
vertraging heeft, een hond die verloren
is gelopen, …. In België is zo meer dan
25 procent van de oproepen naar een
noodcentrale geen noodoproep. Dit betekent dat mensen die echt in nood zijn,
op dat moment niet geholpen kunnen
worden. Mensen die opzettelijk of voor
de grap naar noodcentrales bellen, kunnen daarom strafrechterlijk vervolgd
worden. Geen gezever met noodoproepen dus.
Voor niet-dringende oproepen kunt u terecht bij de politie Neteland,
tel. 014-24 42 00 of brandweer
Herentals, tel. 014-25 82 10.

Sneeuwploeg maakt
wegen sneller sneeuwvrij

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

Tijdens de winter gebruiken de uitvoeringsdiensten een zoutstrooier om de
wegen sneeuwvrij te maken. Bij zware
sneeuwval duurt het vaak lang voordat het strooizout de ophopingen van
sneeuw kan laten verdwijnen. Daarom
koopt het stadsbestuur een sneeuwploeg aan. Deze wordt vooraan op de
zoutstrooier gemonteerd. Zo kunnen
de uitvoeringsdiensten de sneeuw
eerst wegruimen waarna het zout onmiddellijk op de rijweg valt. De rijweg
zal zo veel sneller terug bereidbaar
zijn. De sneeuwploeg kost 17.545 euro.

Opgelet in de blauwe zone

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

Op 1 maart breidde de stad de blauwe zone in het centrum gevoelig uit. Deze
nieuwe situatie zorgt hier en daar voor een aantal misverstanden. We geven
daarom graag nog eens de basisregels mee.
• De blauwe zone in de stad is opgesplitst in vier sectoren. Elke sector heeft
een eigen naam en een eigen kleur van bewonerskaart. Sector Station heeft
een rode bewonerskaart, sector Ziekenhuis een groene bewonerskaart, sector Oost een gele bewonerskaart en sector West een bruine bewonerskaart.
• Als u geen bewonerskaart hebt, dan moet u in alle sectoren van de blauwe
zone uw parkeerkaart leggen, ook als u het station of het ziekenhuis bezoekt.
• Op plaatsen waar betalend parkeren geldt, moet u, ook als u een parkeerkaart hebt van de
zone waarin die straat ligt, betalen voor uw parkeerplaats.
Meer informatie: technische dienst, administratief centrum, Augustijnenlaan 30, tel. 014-28 50 50

Brandhoutverkoop
Op dinsdag 6 november om 19 uur
vindt er een grote brandhoutverkoop
plaats in het buurthuis van Veerle-Heide (Zandstraat 31 in Laakdal). Er zijn een
honderdtal loten brandhout te koop
uit Laakdal, Herselt, Westerlo, Olen en
Herentals. Vanaf maandag 1 oktober
kunt u een gratis houtcatalogus afhalen
bij de milieudienst in het administratief
centrum.
oktober 2012
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verkiezingen 2012
Kiest u mee?
De gemeenteraadsverkiezingen zijn een hoogdag van de lokale democratie. Elke burger brengt zijn stem uit en samen kiezen we zo het
nieuwe stadsbestuur. De volgende gemeenteraadsverkiezingen vinden plaats op zondag 14 oktober. Die dag kiezen we ook het nieuwe provinciebestuur. We bereiden u graag voor op een vlotte en aangename kiesgang.

Nieuwe stemcomputers

Voor wie stemt u?
U kiest op zondag 14 oktober een nieuwe gemeenteraad en een nieuw
provinciebestuur. De gemeenteraad telt in Herentals 29 raadsleden.
De nieuwe gemeenteraad kiest zes schepenen, tien OCMW-raadsleden en een OCMW-voorzitter. De gemeenteraad draagt ook de nieuwe burgemeester voor aan de Vlaamse regering, die deze voordracht
al dan niet goedkeurt. De burgemeester, de schepenen en de OCMWvoorzitter vormen voor de periode 2013-2019 het college van burgemeester en schepenen van de stad.

Moet ik stemmen?
In België geldt de stemplicht. U bent dus verplicht uw stem uit te brengen. Niet-Belgen die ingeschreven zijn op de kieslijst, moeten ook aan
deze stemplicht voldoen.
Bij de verkiezingen op 14 oktober maakt Herentals gebruik van nieuwe stemcomputers. Hiernaast vindt u een uitgebreid stappenplan van
hoe dat in zijn werk gaat. We sommen hier al de belangrijkste veranderingen op:
• U stemt niet meer met een ijzeren pen, maar met uw vinger.
• De stemcomputer drukt uw stem af op een papiertje. Zo kunt u controleren of uw stem juist is weergegeven.
• U plooit dit papiertje dicht en begeeft u naar de urne. Daar scant u
dit papiertje in. Dat doet u door de afgedrukte code met de inkt naar
beneden op de scanner te leggen.
• Als dit scannen in orde is, hoort u een piep en ziet u een groen licht.
U plooit uw papiertje opnieuw toe en geeft het aan de bijzitter bij de
urne. Deze steekt het papiertje in de urne.

Kan ik ergens oefenen?
Nog tot 4 oktober staan er stemcomputers opgesteld in de bibliotheek
(Gildelaan), in het administratief centrum (Augustijnenlaan 30) en bij
de sociale dienst van het OCMW (Nederrij 133). Als u nadien nog wilt
oefenen, neem dan contact op met de dienst communicatie in het administratief centrum (tel. 014-28 50 50).

Volmacht
Wanneer u niet kunt stemmen, kunt u een andere kiezer een volmacht
geven om in uw plaats te stemmen. U vult dan het volmachtformulier
(A95) in. U geeft dit formulier mee met de persoon aan wie u volmacht
geeft. U geeft deze persoon ook uw kiesbrief en een bewijs dat aantoont dat u niet kunt stemmen (attest werkgever, attest dokter, ...). De
persoon aan wie u volmacht geeft, moet stemmen in het stemlokaal
dat op uw kiesbrief staat. Als u om privé-redenen in het buitenland
verblijft (reis, familiebezoek, ...) moet u een attest hebben van een
tijdelijk verblijf in het buitenland. Dit attest vraagt u aan bij de burgemeester.
U kunt een volmacht geven aan iedere andere kiezer. De oude regel
die de volmacht beperkte tot familieleden, bestaat niet meer. De volmachtkrijger kan per verkiezing maar één stem bij volmacht uitbrengen. Hij kan enkel via volmacht stemmen wanneer hij zelf aan de stemming deelneemt. U moet er dus voor zorgen dat de persoon aan wie u
uw volmacht geeft, ook mag stemmen voor de verkiezingen waarvoor
u mag stemmen.
U vindt het volmachtformulier op www.herentals.be/verkiezingen.

Wanneer mag u stemmen?
De stemlokalen zijn open van 8 tot 15 uur.

Meer informatie

Wie mag stemmen?

dienst burgerzaken, administratief centrum, Augustijnenlaan 30,
tel. 014-28 50 50,burgerzaken@herentals.be

Bent u Belg en ouder dan 18, dan stemt u voor zowel gemeente als
provincie. Bent u geen Belg en ouder dan 18 jaar, dan stemt u enkel
voor de gemeenteraad, mits u dit op tijd aangevraagd hebt.

www.vlaanderenkiest.be
www.herentals.be/verkiezingen
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Digitaal
Stemmen
in
12
Stappen
Digitaal Stemmen in 12 Stappen
1
1

Steek de kaart in de
stemcomputer
Steek de kaart inin de
de richting
van
de pijl tot aan
streep
stemcomputer
in dederichting
van de pijl tot aan de streep

2
2

Volg de instructies
op
Volghetdescherm
instructies
op het scherm

3
3

4
4

Breng uw stem uit
Breng uw stem uit

Bevestigen
Bevestigen

5
5

6
6

Bevestig uw stem
Bevestig uw stem

Neem de kaart terug
Neem de kaart terug

Neem uw stembiljet
Neem uw stembiljet

7
7

8
8

9
9

10
10

11
11

12
12

Kijk uw stembiljet na
Kijk uw stembiljet na

Voor u het stemhokje
verlaat,
vouwt
u uw biljet
Voor u het
stemhokje
dubbel
de ugedrukte
verlaat,met
vouwt
uw biljet
tekst
dubbelnaar
metbinnen
de gedrukte
tekst naar binnen
Geef de kaart terug aan een
lid
stembureau
Geefvandehet
kaart
terug aan een
lid van het stembureau

Ga naar de stembus
en
Ga scan
naaruw
de stembiljet
stembus
en scan uw stembiljet

Vouw uw stembiljet opnieuw
en
geefuwhet
aan de bijzitter
Vouw
stembiljet
opnieuw
aan
de
stembus
en geef het aan de bijzitter
aan de stembus
De bijzitter stopt uw
toegevouwen
stembiljet
De bijzitter stopt
uw
in
de stembus stembiljet
toegevouwen
in de stembus

SOCIO
Ouderschap na echtscheiding
Ouderschap is geen gemakkelijke taak.
Na een scheiding wordt dit extra moeilijk. Op dinsdag 9 oktober kunt u van
19.30 tot 22 uur een informatieavond
over ouderschap na echtscheiding
volgen. De infoavond vindt plaats in
zaal de Volle Vaart (Vaartkom, Grobbendonk). Tijdens de informatieavond
gaat u dieper in op de valkuilen, uitdagingen en het rouwproces na een
echtscheiding. Spreker is Anne De Keyser, een kinderpsychologe en gezinstherapeute met een zelfstandige praktijk. Zij is
medestichtster van de scheidingsschool waar zij leergroepen begeleidt en infosessies verzorgt voor ouders en kinderen en nieuw samengestelde gezinnen. De avond
is gratis. Inschrijven doet u voor 3 oktober via luisterbank@ocmwgrobbendonk.be of
tel. 014-50 81 10.

Oefenschool voor nieuw samengestelde gezinnen
Samenleven in een nieuw samengesteld gezin is niet altijd eenvoudig. Partners met kinderen
uit een vorige relatie kunnen daarom deelnemen aan het vormingsprogramma ‘Zijn we nu één
grote familie?’. De lessen vinden plaats op donderdag 8, 15, 22, 29 november en 13 december
in het Centrum voor Algemeen Welzijn (Hofkwartier 23). Deelnemen aan de vijf lessen kost 12
euro per koppel. U moet zich vooraf inschrijven. Leden van de Gezinsbond Herentals kunnen
tijdens de lessen gratis beroep doen op een kinderoppas. Hiervoor neemt u contact op met
Chris Van Hecken
(tel. 014-21 17 42).
Meer informatie en inschrijvingen:
Groepsbegeleiding Centrum voor Algemeen Welzijn (CAW) De Kempen,
Hofkwartier 23, tel. 014-21 08 08,
groepsbegeleiding@cawdekempen.be, www.cawdekempen.be

Vrijwilligers verdienen een bloemetje
De dienst preventie van de
stad werkt voor twee projecten samen met vrijwilligers. De buurtvrijwilligers
onderhouden de openbare
ruimte en vrijwillige wandelaars begeleiden de gezondheidswandelingen.
Voor
deze inzet wil de dienst
preventie de vrijwilligers
in de bloemetjes zetten.
Dit gebeurt elke twee jaar
met een brunch. De brunch
vindt plaats op zondag 30 september om 9.30 uur in de tuinzaal van ’t Hof.
Meer informatie:
dienst preventie, administratief centrum, Augustijnenlaan 30, tel. 014-28 50 50
6
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Gratis verzekering
vrijwilligerswerk
van de provincie
Verenigingen en vzw's binnen de provincie Antwerpen kunnen sinds 2007
bij de provincie terecht om hun vrijwilligers gratis te verzekeren voor 100
vrijwilligersdagen per jaar. De verzekering is vooral bedoeld voor occasionele
en tijdelijke initiatieven. De polis dekt
zowel burgerrechtelijke aansprakelijkheid, rechtsbijstand als lichamelijke ongevallen. Deelnemers en leden vallen
niet onder deze verzekering. Heeft uw
vereniging of buurtcomité nog geen erkenning gevraagd bij de provincie voor
deze gratis verzekering?
Vul dan snel het webformulier in op
www.provant.be/vrijwilligersverzekering.

Sociale huurpremies
Een hoge huishuur is een van de belangrijkste oorzaken van armoede in
Vlaanderen. Een sociale huurpremie
kan een uitkomst bieden voor mensen
die hun huishuur moeilijk kunnen betalen. De Vlaamse overheid kent twee
huurpremies. De eerste huurpremie
kunt u aanvragen wanneer u verhuist
van een onbewoonbaar verklaarde of
niet-aangepaste woning naar een geschikte woning. Om deze premie te
kunnen ontvangen, moet u aan een
aantal inkomensvoorwaarden voldoen.
Ook mag uw huurprijs bepaalde bedragen niet overschrijden. U mag ook niet
over een eigen woning beschikken of
naar een sociale woning verhuizen. De
andere huurpremie is bestemd voor gezinnen met een laag inkomen die al vijf
jaar of langer wachten op een sociale
woning. Zij ontvangen maandelijks een
tussenkomst van 120 euro. Per kind
komt daar nog eens 20 euro bij. Als u
minder dan 360 euro huur per maand
betaalt, kan dit bedrag wel lager liggen.
Meer informatie:
sociale dienst, OCMW Herentals,
Nederrij 133, tel. 014-24 66 66,
www.bouwenenwonen.be

socio
Werelddag van verzet tegen armoede

Alles over het potje

Ontsnappen uit armoede is een zaak van iedereen.
Op 17 oktober, de werelddag tegen armoede, bent u
van harte uitgenodigd om deel te nemen aan de fakkeltocht tegen armoede en uitsluiting. De fakkeltocht
start om 19 uur in de foyer van cc ’t Schaliken. Na
afloop is er een receptie naar aanleiding van vijf jaar
fakkeltocht. Samen met de fakkeltocht in Herentals
zijn er op dezelfde dag nog fakkeltochten in Geel, Mol,
Turnhout en Herentals.

Op donderdag 18 oktober om 19.30
uur organiseert het stedelijk kinderdagopvangcentrum
Hummeltjeshof
een vormingsmoment voor ouders van
peuters tot 3 jaar in de bovenzaal van
het OCMW (Nederrij 133/A). An Bael
geeft er onder de noemer ‘Alles over
het potje’ een zindelijkheidstraining.

Meer informatie:
De Fakkel vzw, gsm 0487-99 06 23,
vzwdefakkel@gmail.com, www.vzwdefakkel.be

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

Eetdag Ziekenzorg

Samen dementie draagbaar maken
Op vrijdag 19 oktober organiseert Curieus Herentals in cc ’t Schaliken een avond rond dementie.
Vanaf 19 uur is er een infostand van de Vlaamse Alzheimer Liga waar u vragen kunt stellen over
de verschillende aspecten van dementie. Om 20 uur start de voorstelling Uitgewist waarin Pol
Goossen en Gill Masson het waargebeurde verhaal vertellen van een man wiens vrouw overleed
aan Alzheimer. Na de voorstelling kunt u nog een panelgesprek over dementie volgen. Het panel
zal vanuit zijn professionele situatie bepaalde aspecten van dementie toelichten. Nadien volgt een
gezellige babbel met een drankje. De toegang bedraagt 12 euro, drankje inbegrepen. Tickets zijn
te koop via de ticketbalie van cc ’t Schaliken.
Meer informatie:
Curieus Herentals, Willy De Wachter, tel 014-70 79 39

Griepvaccinatie is
belangrijk voor 65-plussers
Griep is een zeer besmettelijke ziekte
die elke winter opnieuw opduikt. Elk jaar
krijgt gemiddeld één op tien mensen
griep. Vaccinatie blijft het beste middel
om u tegen griep en de gevolgen ervan
te beschermen. Dit is vooral belangrijk bij risicogroepen zoals senioren. Op
vraag van het Lokaal Gezondheidsoverleg (LOGO) Kempen stuurt het stadsbestuur een brief naar alle inwoners tussen 65 en 69 jaar om hun hierover te
informeren. Medewerkers van vzw Den
Brand dragen de brieven gratis rond.

zo ziek als

Iedereen is van harte welkom op de
jaarlijkse eetdag van Ziekenzorg SintJan. De eetdag vindt plaats op zondag
14 oktober in het Sint-Jozefinstituut
(Burchtstraat 14). Van 11.30 uur tot 14
uur kunt u van een heerlijke maaltijd genieten en van 14 tot 18 uur zijn er nog allerlei snacks te verkrijgen aan democratische prijzen. Met de opbrengst kunnen
zieken en mindermobielen deelnemen
aan een jaarlijkse daguitstap en allerlei
andere activiteiten.
Meer informatie:
Greta (tel. O14-21 43 37) en
Ann (014-32 17 04)

een hond?

Ondersteuningsplan voor
mensen met een handicap

liever niet.

Het Vlaams Agentschap voor Personen
met een Handicap (VAPH) erkent sinds
kort zes Diensten OndersteuningsPlan
(DOP’s). Personen met een handicap,
van 0 tot 65 jaar, kunnen er gratis terecht voor een ondersteuningsplan. De
DOP’s en de persoon met een handicap
bekijken waar er extra ondersteuning
nodig is en wat de toekomstperspectieven zijn. Mantelzorg en gezinshulp maken deel uit van dit plan.

laat je tijdig vaccineren tegen seizoensgriep.
Je huisarts en apotheker weten raad.

Heb je al een gezondheidsprobleem? Wees dan extra waakzaam voor griep. Met een vaccin tegen
seizoensgriep heb je alvast een zorg minder, want het biedt je de ganse winter bescherming tegen het
griepvirus. Zo kan je extra complicaties vermijden.

Meer informatie:
dienst preventie, administratief centrum,
Augustijnenlaan 30, tel. 014-28 50 50
www.griepvaccinatie.be

www.influenza.be

Meer informatie:
Traject vzw, tel. 03-366 29 93,
info@traject.be, www.trajectvzw.be
oktober 2012
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PROGRAMMA CC 'T SCHALIKEN
THEATERKOFFER
Theater en kinderen vormen een prachtige combinatie. Maar hoe brengt u deze twee met elkaar in contact? Via de Theaterkoffer. De Theaterkoffer is een educatieve koffer die leerlingen
alles leert over wat er bij het maken van een theaterproductie komt kijken. De Theaterkoffer
is geschikt voor het lager onderwijs (eerste tot en met zesde leerjaar) en kost 25 euro voor een
week. De waarborg bedraagt 125 euro. Scholen van Herentals en omstreken kunnen de koffer
reserveren bij cc ’t Schaliken.

BOKE HERTALS

Boke Hertals

Op zoek naar een leuke opvulling van uw middagpauze? Dit cultuurseizoen kunt u tijdens Boke
Hertals genieten van een aantal middagconcerten
in de foyer van cc ’t Schaliken. Schoolkinderen, werkende mensen, senioren met vrije tijd, … kunnen er terecht. De toegang
is gratis en u krijgt er een boterham bovenop. Maar: op is op.
Om 12 uur openen de deuren. De concerten duren van 12.15
tot 13.15 uur.
Donderdag 4 oktober vindt Boke Hertals voor de eerste keer
plaats. Frank Mercelis zingt zich dan een weg naar uw hart.
De frontman van de Nederlandstalige smartlapband Eddy et
les Vedettes vertolkt met veel charme zijn versie van Franse
klassiekers. De nummers van Frank Mercelis zijn melancholisch, ingetogen, broos en breekbaar, maar net zo goed speels,
erotisch, uitbundig of vlijmscherp. Naast eigen nummers zullen deze namen niet ontbreken:
Serge Gainsbourg, Jacques Brel, Salvatore Adamo en Plastic Bertrand.

Lily Grace speelt voorprogramma bij concert Anton Walgrave
Popconcert
Zaterdag 24 november om 20 uur in de schouwburg
Lily Grace speelt op 24 november het voorprogramma van Anton
Walgrave. De band staat op het podium in de foyer voor een tapijtconcert. U kunt zich neervlijen op kussentjes, met een drankje in de
hand. De zusjes Nelle (21) en Dienne (19) brengen tweestemmige
songs begeleid op piano en cello.
Toegang: Lily Grace + Anton Walgrave: 10 euro / 7 euro (vriendenprijs)

Tom Van Bauwel en Jan Vermeulen
Onvoltooid / Unvollendet
Vrijdag 5 oktober om 20 uur in de schouwburg
Eerder al kon u in ’t Schaliken genieten van de mooie muziektheatervoorstelling met Jan Vermeulen aan de piano. Nu staat hij met theatermaker Tom Van Bauwel op het podium. Voor deze
Onvoltooid / Unvollendet willen zij het pure opzoeken: één pianist, één acteur. Componist Franz
Schubert en Vlaams dichter Leonard Nolens zijn de bronnen van inspiratie.
Toegang: 14 euro / 11 euro (vriendenprijs)
8
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Het Huis van Bourgondië /
Janne Desmet
Vrolijke verhalen over
dode stadsvogels (+8 jaar)
Vrijdag 12 oktober om 20 uur in de foyer
De poort staat open en een vreemde
vogel vliegt naar binnen. Het is Tanya
Hrvatin, professioneel vogelbegraafster
in bijberoep. Ze heeft een koffer vol verhalen over vogels. Vogels die rond haar
fladderen en dood neervallen. Want
daartoe hebben ze nogal eens de neiging. Janne Desmet was de voorbije seizoenen te gast met Sneeuwwitje en de
77 vergiften, In
memoriam en
verschillende
voorstellingen
van Braakland/
Zhebilding. Nu
maakt ze met
Het Huis van
Bourgondië
haar eerste eigen productie.
Toegang: 10 euro / 7 euro (vriendenprijs)

Renée
In Concert
Zaterdag 13 oktober om 20 uur
in de schouwburg
Singer-songwriter Renée maakt breekbare fluisterpop, met het hart op de tong.
Haar ster schoot dit jaar pijlsnel de hoogte in door de single Dum Dum Dum. Dit
voorjaar kwam haar debuutalbum Extending Playground uit, met lovende reacties
tot gevolg. Renée Sys studeerde filmregie
en schrijven aan het Rits. In haar eentje
stond ze op het podium van de AB, Trix,
Het Depot en Vooruit.
Toegang: 14 euro / 11 euro (vriendenprijs)

PROGRAMMA CC 'T SCHALIKEN
Erhan Demirci & William Boeva
Stand-upcomedy
Dinsdag 16 oktober om 20 uur in de schouwburg
William Boeva en Erhan Demirci zijn twee beloftevolle comedians. William is dwerg en Erhan is van Turkse afkomst. Ze
behoren allebei tot een minderheidsgroep en dat schept een
band. William Boeva schrijft en speelt comedy vanuit zijn eigen leefwereld, en die is groter dan de man zelf lijkt. Van Little
Britain tot Family Guy, van Jackass tot Susan Boyle … het zit er
allemaal in en het komt er onverbloemd uit. Zijn mond is groter dan zijn schaduw. Dat hij Antwerpenaar is, is louter toeval.
Als zoon van een Turkse mijnwerker experimenteerde Erhan
Demirci met comedy tijdens zijn studentenjaren. Demirci laat
zijn eigen kronkels over politiek, integratie en het alledaagse los op zijn publiek. Daarbij ontziet
hij niets. Zolang hij maar kan lachen en laten lachen is de wereld van hem.
Toegang: 12 euro / 6 euro (vriendenprijs)

Theater Froe Froe
Macbeth
Donderdag 18 oktober om 20 uur in de schouwburg
In dienst van Koning Duncan bevecht Macbeth vijandelijke
legers. Op een nacht ontmoet hij een heksachtig wezen dat
vreemde voorspellingen uitspreekt: Macbeth zal eerstdaags
heer van Cawdor worden en later zelfs koning van Engeland.
Met zijn vrouw smeedt hij een plan om de koning om te brengen. Macbeth gaat over het universele gevoel van machtshonger. Het gaat over de middelen die wij hiervoor durven hanteren en de grenzen die wij aftasten. Dat een eenvoudige krijgslist
wordt gebruikt en voor Macbeth het einde inleidt, maakt zijn
figuur tragikomisch.

Bart Canaerts
Waar is Barry?
Vrijdag 26 oktober 2012 om 20 uur
in de schouwburg

UITVERKOCHT

Aldo Baerten en
Jana Bouskova
Fluit en harp
Zaterdag 27 oktober om 20 uur
in de Sint-Catharinakerk, Begijnhof
Fluitist Aldo Baerten (°1969, Brussel) en
harpiste Jana Bouskova (°1970, Praag)
spelen een kamerconcert in het gezellige kader van de Sint-Catharinakerk. Aldo
Baerten is solist bij deFilharmonie. Jana
Bouskova is soliste bij het Tsjechisch Filharmonisch Orkest. Zij concerteren regelmatig samen om het repertoire voor fluit
en harp te promoten. Op het programma
staat werk van Bach, Saint-Saëns, Debussy, Lutoslawski, Smetana, Fauré en Doppler/Zamara.
Toegang: 14 euro / 11 euro (vriendenprijs)

Toegang: 12 euro / 9 euro (vriendenprijs)

Letterfretter
Zondag 21 oktober van 13.30 tot 17.15 uur op verschillende locaties op de Grote Markt: Lakenhal,
schouwburg, zaal ’t Hof en jeugdhuis 10R20
Letterfretter is een prikkelende literaire verrassingsdag voor leesbeesten, luisteraars en doeners van 4 tot 12 jaar. Ouders zijn natuurlijk ook
welkom. Het programma bestaat uit een gevarieerde mix van letters,
woorden, illustraties en boeken. De kinderen kunnen versjes snoepen,
verhalen een muzikaal deuntje geven, tekeningen zien met hun vingers
of avonturen vertellen. Er zijn ook beeldende en muzikale voorstellingen. Bekende namen op de affiche zijn Tine Mortier, Edward van de
Vendel & Mattias De Leeuw, Frank Adam & Lode Vercampt, Reineke
van Hooreweghe & Peter Verhelst, Freya Vlerick, Wouter Kersbergen, Siska Goeminne & Toon Van
den Brempt, Plankton Hotel en Compagnie Frieda.
De toegang is gratis, maar de plaatsen zijn beperkt. Vergeet dus niet vooraf te reserveren. Meer
info vindt u op www.letterfretterantwerpen.be. Letterfretter is een organisatie van provincie Antwerpen, cc ’t Schaliken en de bibliotheken van Herentals, Lille, Olen en Vorselaar.

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

Toegang: gratis
oktober 2012
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Tentoonstelling
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
Jim Van Loo, huisfotograaf van het cultuurcentrum, vereeuwigde het voorbije seizoen Stefan Degand, Axl Peleman en Philippe Geubels. Deze foto’s hangen in de foyer van ’t Schaliken. De focus
van Jim Van Loo ligt nochtans niet op het fotograferen van BV’s. Zijn grote passie is architectuur in
alle mogelijke vormen en gedaantes. In de solo-expositie Lost In Time neemt Jim Van Loo u mee
naar grote leegten, naar donkere en duistere panden waar alleen nog stof en stilte heerst, waar
vergane glorie uw ogen streelt en waar de aanwezigheid van een menselijk wezen slechts in de
lucht hangt. De toegang is gratis.

Visite 2012-2013
Reflecties
Van zaterdag 13 oktober tot en met zondag 4 november 2012
Open op woensdag, donderdag, vrijdag, zaterdag en zondag van 14 tot 17 uur
Kasteel Le Paige
Het Museum van Hedendaagse Kunst Antwerpen (M HKA) brengt een aantal werken uit de vaste
collectie tijdelijk onder in kasteel Le Paige. Een werk van een lokale kunstenaar reflecteert op het
werk van een internationaal gerenommeerde artiest. Op die manier ontstaat een dialoog tussen beide werken en kunstenaars. Welke kunstzinnige associaties leggen leerlingen van de eerste
graad kunstonderwijs met After Art, No Image Only Smell van Jan Fabre? Wat is het antwoord van
een lokale kunstenaar op Barter van Vaast Colson? Een symbiose van professionele namen uit de
kunstwereld met lokale talenten brengt een unieke twee-eenheid tot stand met een evenwicht
tussen ruimtelijke en grafische werken.
De tentoonstelling loopt in samenwerking met M HKA en Locus. De toegang is gratis.
Cultuurcentrum ’t Schaliken engageerde het vaste gidsenteam van het M HKA om, met kennis van zaken, uitleg te geven over hedendaagse kunst en over de tentoongestelde werken. Ze
willen iedereen een onvergetelijke kijkervaring te bezorgen. Samen kijken naar kunst, beelden
interpreteren, filosoferen over kleuren en geuren, nieuwe ideeën opdoen en inspiratiebronnen
ontdekken, dat is wat u kunt verwachten. Het accent ligt op dialoog en reflectie tijdens een interactieve rondleiding.
Op woensdag 17 oktober 2012 en woensdag 24 oktober 2012, telkens om 13.30 uur en 15.30 uur.
De rondleiding duurt 90 minuten. Het maximum aantal deelnemers is telkens 30.
Toegang: 5 euro / 3 euro (vriendenprijs)

Christel Druyts
Random
Van zaterdag 20 oktober tot en met zondag 11 november 2012
Open op woensdag, donderdag, vrijdag, zaterdag en zondag van 14 tot 17 uur
Lakenhal
Impressies van het leven in en rondom ons, van een getormenteerde wereld met tsunami’s, stofwolken, rampen of bedreigde diersoorten … Voor Christel Druyts vormen ze een onuitputtelijke
bron van inspiratie. Opnieuw heten we deze rasechte Herentalse kunstenares welkom in de Lakenhal. Zij toont er gloednieuw werk, aangevuld met haar vertrouwde oeuvre. Christel Druyts
filtert haar indrukken en verwerkt ze in een eigenzinnig, desolaat en grafisch beeld. In haar zoektocht naar esthetiek, tast zij de wankele grens af tussen figuratie en abstractie, tussen storm en
rust, tussen chaos en orde.
De toegang is gratis.
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FILM
Groenten uit Balen
Dinsdag 30 oktober om 20 uur
in de schouwburg
Groenten uit Balen is een Vlaamse film
uit 2011 van regisseur Frank Van Mechelen, naar het toneelstuk van Walter van
den Broeck. In de hoofdrollen herkent
u Evelien Bosmans, Stany Crets, Tiny
Bertels en Lukas Van den Eynde. De film
volgt het arbeidersgezin Debruycker tijdens de staking van 1971 in de Balense
zinkfabriek. Dochter Germaine is 18 jaar
en werkt aan de kassa van de GB in Mol.
Ze droomt van een beter leven. Vader
Jan Debruycker is de kostwinner van
het gezin. Hij werkt bij Vieille Montagne,
waar een wilde staking uitbreekt. Jan
moet aan de staking deelnemen en het
gezin komt in financiële moeilijkheden.
De film duurt 110 minuten.
Toegang: 5 euro / 3,50 euro
(vriendenprijs)

Orla de Kikkerslikker
(+6 jaar)
Woensdag 31 oktober om 14.30 uur
in de schouwburg
Orla de Kikkerslikker is een
Deense animatiefilm uit
2011 van regisseur Peter
Dodd naar het
boek van Ole
Lund Kirkegaard. Victor
verheugt zich op een zomer lang plezier
en kattenkwaad met zijn vriend Jakob en
zijn trouwe hond Braadworst. Maar ze
moeten uitkijken voor Orla de Kikkerslikker, de akeligste en lelijkste pestkop van
het dorp. De komst van Circus Bardini
zorgt echter voor opschudding. De film
is een grappig kat-en-muis-spel tussen
Victor die naar het circus wil gaan en Orla
die hem dat wil beletten. De film is Nederlands ingesproken en duurt 78 minuten.
Toegang: 5 euro / 3,50 euro
(vriendenprijs)

BIB
Bibliotheekweek met verwendag
Goede tradities zijn er om
in ere te houden en daarom viert de bib ook dit
jaar weer de Week van de
Bibliotheek. De bibliotheekweek vindt plaats van 20
tot 28 oktober. Hoogtepunt
is ongetwijfeld de verwendag op zaterdag 20 oktober. De bib huldigt dan de
nieuwe inleverschuif officieel in. Voortaan kunt u materialen dus ook inleveren
buiten de openingsuren.
Verder breidt die dag de
gamecollectie uit met een
flink aantal spelletjes voor
Nintendo DS, Wii en Playstation 3.

Gratis wifi in de bib!
De bib houdt de vinger aan de pols op het vlak van moderne dienstverlening. Op de eerste verdieping van de bib kunt u voortaan draadloos
surfen. Ook niet-leden zijn welkom om van de dienstverlening gebruik
te maken.

Halloween in de bib
De herfst sluipt zachtjes dichterbij. De dagen worden korter en het
wordt dus stilaan tijd voor Halloween, het griezelfeest bij uitstek.
Kinderen tussen 8 en 11 jaar zijn op woensdag 24 oktober van 14 tot
15.45 uur welkom voor een supergezellige spelnamiddag. Er zijn mysterieuze verhalen, spannende spelletjes, herfstige knutselwerkjes en
alles wordt overgoten met een vleugje tovermagie. Achteraf genieten
we van een hapje en een drankje. Vooraf inschrijven voor deze activiteit kan in de bib vanaf maandag 17 september.

Ook zet de bib tijdens de verwendag de winnaars van de zomerwedstrijden in de bloemetjes. Alle bezoekers krijgen die dag ook
een drankje en een knabbeltje. De jongste bezoekers kunnen van
14.30 tot 16.30 uur genieten van de kunstjes van een ballonnenplooier. Bezoekers van de bib van Noorderwijk worden op zondag 28 oktober in de watten gelegd. Ook voor hen staat er een hapje en drankje
klaar.

BIBWEEK2012_advA4.indd 1

2/04/12 15:18

Makkelijk Lezen Plein
Lezen is leuk. Sommige kinderen hebben er echter wat moeilijkheden
mee. Speciaal voor kinderen van 8 tot 13 jaar die moeite hebben met
lezen, heeft de bib het Makkelijk Lezen Plein opgericht. U vindt dit plein
in de jeugdafdeling. Er staan makkelijk leesbare boeken, informatieve
boeken in eenvoudige taal, luisterboeken, voorleesboeken, tijdschriften en informatieve films en documentaires. De materialen zijn goed
zichtbaar opgesteld en dragen het Makkie-symbooltje.

Meer informatie
Stedelijke Bibliotheek, Gildelaan 13, tel. 014-85 97 50,
www.bibliotheek-herentals.be, herentals@bibliotheek.be

Wordt Herentals de Slimste Gemeente van Vlaanderen?
In het voorjaar van 2013 gaat Woestijnvis op zoek naar De Slimste
Gemeente van Vlaanderen. Alle Vlaamse gemeenten zijn uitgenodigd om het in een quiz tegen elkaar op te nemen. De eerste selectie vindt plaats op 1 december 2012. Uit deze preselectie worden
de tachtig beste ploegen geselecteerd, die mogen deelnemen aan
de opnames van het tv-programma, begin 2013. Deze quizploeg
bestaat uit twee kandidaten: een man en een vrouw, beide inwoner van de gemeente die ze vertegenwoordigen.

zich wel kunnen vrijmaken voor de preselecties en vier opnamedagen van de quiz. De selectiequiz is individueel te beantwoorden.
Er worden dus geen ploegen getest, enkel individuele quizkandidaten. Inschrijven voor de selectiequiz is niet nodig. Iedereen is
welkom. De beste man en de beste vrouw vormen de Herentalse
quizploeg. Als de Herentalse quizploeg de selectieronde in december overleeft, zal ze tijdens de opnames versterkt worden door de
burgemeester van de stad.

Het stadsbestuur gaat op zoek naar kandidaten voor de Herentalse quizploeg. De selectie van deze Herentalse quizploeg vindt
plaats op zondag 28 oktober, van 19 tot 22 uur, in de foyer van cc
’t Schaliken. Iedereen is welkom, maar geïnteresseerden moeten

Meer informatie:
dienst communicatie, administratief centrum,
Augustijnenlaan 30, tel. 014-28 50 50
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LANDJUWEEL
FESTIVAL
GENT

Lekker griezelen met de Grabbelpas
De jeugddienst heeft op maandag 29, dinsdag 30 en woensdag 31
oktober opnieuw allerlei Grabbelpasactiviteiten klaargestoomd. Op
woensdag 31 oktober is het Halloween en dus het uitgelezen moment om eens lekker te griezelen. De kinderen knutselen griezeldieren en spoken, leren halloweendansjes aan en laten zich griezelig
grimeren. Het volledige programma verschijnt binnenkort op www.
jeugddienstherentals.be. De inschrijvingen starten op maandag 15
oktober vanaf 17 uur, zowel online als aan de balie van de jeugddienst. Vanaf dinsdag 16 oktober kunt u ook telefonisch inschrijven.
Houd er rekening mee dat de plaatsen beperkt zijn! Vergeet niet dat
uw kind voor de herfstvakantie een Grabbelpas voor 2012 nodig hebt. Deze kost vier euro en
kunt u bestellen via de website van de jeugddienst of je kan langskomen op de jeugddienst.

ProSWAP gaat op safari!
In de herfstvakantie gaan de ProSWAPpers op safari naar de Beekse Bergen. Op dinsdag 30
oktober trekken we met de bus richting Hilvarenbeek in Nederland en wagen we er ons tussen
de wilde dieren. Alle informatie over deelnameprijzen en uren staan binnenkort op de website
van de jeugddienst. Inschrijven kan vanaf maandag 15 oktober om 17 uur, zowel online als aan
de balie van de jeugddienst. Vanaf 16 oktober kunt u ook telefonisch inschrijven.

Online inschrijven, hoe werkt dat?
Surf naar www.jeugddienstherentals.be. Onder het linkermenu vind je het Grabbelpas- en
ProSWAPlogo. Een klik op uw voorkeur brengt u naar het juiste inschrijvingsformulier. Langs
deze weg kunt u ook een Grabbelpas of ProSWAPpas voor 2012 bestellen.

Dag en Nacht van de Jeugdbeweging
Op vrijdag 19 oktober organiseren
de jeugdraad en de jeugddienst
de Dag van de Jeugdbeweging.
De kinderen en jongeren die in
Herentals, Noorderwijk en Morkhoven in uniform naar school
komen, krijgen na school een (h)
eerlijk vieruurtje en een drankje.
Hiervoor kunnen ze tussen 15.30
en 16.30 uur terecht aan het
Dorpshuis van Noorderwijk, het
Dorpshuis van Morkhoven en aan
de Lakenhal. Jeugdhuis 10R20 organiseert op zaterdag 20 oktober vanaf 21 uur de Nacht van de Jeugdbeweging. De jongeren
die in uniform naar het jeugdhuis komen, mogen die avond gratis binnen.

Meer informatie
Jeugddienst, Stadspark z/n, tel. 014-21 21 86, jeugddienst@herentals.be,
www.jeugddienstherentals.be, www.facebook.com/jeugddienst.herentals
12
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Herentalse theaters
op Landjuweel
De Herentalse theatergezelschappen
Kreutzveld Verein en TheaterSpektakel
mogen dit jaar optreden op het Landjuweelfestival, het topevenement voor
het amateurtheater. Het Landjuweelfestival vindt plaats van 31 oktober tot
4 november in verschillende Gentse
schouwburgen. Dat er twee theatergezelschappen uit dezelfde stad op het
Landjuweel staan, is een unicum in de
geschiedenis. Herentals mag dus terecht trots zijn op zijn theatermakers.
Theaterspektakel speelt op het Landjuweel het stuk Witlox, geregisseerd door
Tom Van der Velde. Witlox gaat over de
tweelingszussen Fee en Parel, die na de
dood van hun ouders alleen nog maar
elkaar hebben. Deze voorstelling vindt
plaats op woensdag 31 oktober om 20
uur in theaterzaal Arca. Als voorbereiding op het Landjuweel herneemt Theaterspektakel het stuk op 4, 5, 6, 12 en
13 oktober in de theaterzaal van ’t Hof.
Er zijn nog kaarten.
Kreutzfeld Verein brengt het stuk De
Verbouwing, de afstudeervoorstelling
van Michai Geyzen aan de Toneelacademie van Maastricht. Het stuk werd
eerder dit jaar in Herentals opgevoerd
in de oude garage van de technische
dienst aan de Boerenkrijglaan en vertelt
het verhaal van Ylke en Thomas, twee
mensen die hun huis laten verbouwen
in de hoop in dezelfde adem hun huwelijksproblemen weg te timmeren. Deze
voorstelling vindt plaats op zaterdag 3
november om 15 uur in theaterzaal Minard.

sport
Wafelbowling voor personen met een handicap
Op zaterdag 20 oktober kunnen mensen met een handicap tussen 14 en 16 uur deelnemen aan
een spelletje bowling. De initiatie vindt plaats in bowling Het Ven (Vennen 35). De Vennebowlers
zorgen voor aangepast materiaal. Strike of geen strike, nadien kunt u gezellig napraten bij een
wafel en een drankje. Deelnemen is gratis en alle deelnemers zijn verzekerd.

Klavertje vier van G-Sport

Sportkampen
Op 29, 30 en 31 oktober kunnen kinderen van 6 tot 16 jaar zich helemaal uitleven tijdens de sportkampen.
Inschrijven kan via
www.uitinherentals.be/sportkampen.
Daar vindt u ook meer informatie.

Op zaterdag 27 oktober zijn sportievelingen met een handicap van harte welkom in de Vossenberg. Van 11 tot 12 uur kunnen jongeren vanaf zes jaar met een verstandelijke handicap
kennismaken met het G-gymuurtje van Corpus Sanum. Van 13 uur tot 15.30 uur laat IE-sport
hen kennismaken met boccia, tafeltennis en curling. Alle deelnemers krijgen een lekkere pannenkoek. Ook familieleden zijn van harte welkom. Deelnemen is gratis en de deelnemers zijn
verzekerd.

Aquaprogramma najaar 2012
Voor diegenen die de weg naar het zwembad nog niet hadden gevonden en graag eens een
kijkje komen nemen tijdens één van onze aqua-activiteiten, vindt u hieronder een overzicht:
Maandag

15.20–16.05
16.15–17.00

Aquagym senioren
Aquagym senioren

Dinsdag

19.00–19.50
19.00–19.50
20.00–20.50

Aquafitness
Aqua andersvaliden
AquaSculp

Woensdag

20.00–20.50
21.00–21.50

Aquajogging
Aquafitness

Donderdag

18.15–19.00
19.00–19.45
20.00–20.50
21.00–21.50

Anders zwemmen beginners
Anders zwemmen gevorderden
Zwangerschapszwemmen
Aquasculp

Vrijdag

09.00–09.50
15.30–16.30

Aquafit senioren
Aqua andersvaliden

De aqualessen vinden plaats tijdens het schooljaar 2012-2013, behalve tijdens de schoolvakanties.
Meer info: www.uitinherentals.be/aquafit

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

SportEvent Kempen
voor kinderen van
10 tot en met 14 jaar
Op dinsdag 30 oktober van 10 uur tot
16 uur kunnen kinderen tussen 10 en
14 jaar in het BLOSO-centrum schaatsen, klimmen, airtracken en mountainbiken. In het Netepark kunnen de
kinderen zwemmen en duiken. ‘s Middags zijn er frietjes en stoofvlees. Deelnemen kost 20 euro per deelnemer,
inclusief materiaal, lesgevers, warme
maaltijd en busvervoer.
Inschrijven kan bij de sportdienst.

Oproep kandidaten
sportraad
In hetzelfde jaar dat de gemeenteraadsverkiezingen plaatsvinden, worden ook de adviesraden opnieuw samengesteld. Wilt u zich inzetten voor
het sportgebeuren in de stad? Breng
uw kandidatuur met een kort sportief
CV binnen bij de sportdienst in De Vossenberg of mail naar sportdienst@herentals.be. U hoeft niet noodzakelijk
aangesloten te zijn bij een sportvereniging. Vermeld uw naam, adres, contactgegevens en eventueel de sportvereniging waarvan u lid bent.
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preventie
Laat u niet in de luren leggen!
Dieven slaan op verschillende manieren toe. Naast een inbraak durven ze ook een list te gebruiken. Jaarlijks worden zo ongeveer 9.000 diefstallen met list gepleegd. Dat zijn ongeveer
25 feiten per dag. En dit aantal blijft stijgen. De meeste diefstallen gebeuren door valse agenten en valse bedienden van nutsmaatschappijen. Als een onbekende aanbelt, let dan goed op.

Enkele belangrijke tips
• U bent niet verplicht om iemand binnen te laten in uw woning, ook niet de politie.
• Kijk door het raam of het kijkgaatje in uw voordeur om te zien wie er aan uw deur staat

Stook slim!
Groenafval verbranden in de openlucht, op minder dan honderd meter
van huizen, bossen en boomgaarden
is in Vlaanderen verboden. Om het milieu niet te schaden kunt u uw groenafval composteren of uw snoeihout
verhakselen.
Maar slim stoken doet u niet alleen
voor het milieu, ook uw eigen gezondheid is erbij gebaat. Gebruik bijvoorbeeld geen krantenpapier om uw

• Vraag onbekende bezoekers om zich duidelijk te identificeren.
• Doe de deur niet open als u de bezoeker niet vertrouwt.
• Plaats een veiligheidsketting aan de binnenkant van uw voordeur! Zo kunt u op veilige
manier met de bezoeker praten.
• Geef bezoekers de indruk dat er nog iemand anders thuis is, ook al is dat niet het geval.
• Toon niemand waar u uw geld of waardevolle voorwerpen bewaart, ook niet aan een
politieagent.
• Betaal boetes niet rechtstreeks aan een politieman. Het betalen van boetes gebeurt enkel via overschrijving.
• Doe uw achterdeur op slot vooraleer u de onbekende aanspreekt.

Zag u maar elk gevaar.
Stook enkel droog en onbehandeld hout.

Hoe herkent u een politieagent?
Een politieagent herkent u aan zijn uniform en aan zijn wagen. U vindt er altijd het logo van
de politie op terug. Op het uniform vindt u bovendien links een naamkaartje en rechts een
graadaanduiding. Bij twijfel mag u altijd de legitimatiekaart van de politieagent vragen. Dat is
een kaart in de vorm van een bankkaart met de pasfoto van de agent en zijn identificatienummer. Als u het toch niet vertrouwt, laat u de politieagent niet binnen. Stel voor om uw wijkagent op te roepen. Weet u niet wie uw wijkagent is, neem dan contact op met de politiezone
Neteland, Molenvest 23,
tel. 014-24 42 00.
Bij de dienst preventie van
de stad vindt u een uitgebreide folder over hoe u een
agent kunt herkennen. In de
folder staan nog extra tips
om inbraak via list te vermijden.
Meer informatie:
dienst preventie,
administratief centrum,
Augustijnenlaan 30,
tel. 014-28 50 50
14
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www.stookslim.be

Adv-vuurtjestook.indd 4

houtkachel aan te maken. De rook is
ongezond: het papier is bedrukt en de
inkt brand gewoon mee op. U steekt
uw kachel het beste aan met aanmaakhout of natuurlijke aanmaakblokjes. Als de temperatuur in de kamer te
hoog oploopt, mag u nooit de luchttoevoer van uw houtkachel afsluiten.
Het vuur krijgt dan te weinig zuurstof
en verstikt. De verbranding is onvolledig en er onstaat CO of koolstofmonoxide. In 2010 maakte CO in ons
land nog bijna 1.500 slachtoffers. Voor
veertig mensen kwam alle hulp te laat.
Meer informatie en tips:
www.stookslim.be

15/03/12 17:03

HERFSTSHOPPING

THALS
op zaterdag 6 oktober
en zondag 7 oktober

Steps Shopping Day
op zondagnamiddag

zaterdag gratis
frietjes vanaf 13.30 uur
animatie

Kom shoppen op zaterdag 6 en zondag 7 oktober in Herentals centrum.
Op zaterdag kan je vanaf 13.30 uur smullen van de gratis frietjes (tot einde voorraad).
Op zondagnamiddag is er de Steps Shopping Day met animatie en speciale shoppingacties.
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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 7 oktober vertrekt de
wandeling aan de Swaen (Belgiëlaan 1). Deze wandeling is geschikt voor rolstoelgebruikers. Op 14
oktober vertrekt de wandeling aan de Posterijen (Grote Markt 13), op 21 oktober aan Berkemus
(Morkhovenseweg 151 in Noorderwijk) en op 28 oktober aan Den Druyts (Grote Markt 30).
De wandelingen 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 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, tel. 014-21 90 88, toerisme@herentals.be

Deelnemers gezocht voor kerstmarkt
Op zondagnamiddag 9 december verandert de Grote Markt naar goede gewoonte in een romantisch kerstdecor met gezellige kerstkraampjes. Van 13 tot 18 uur
is er de traditionele kerstmarkt. Hiervoor
zoekt Toerisme Herentals particulieren,
verenigingen of handelaars die originele
kerstartikelen en geschenkideeën willen
verkopen, een hobby hebben die verband
houdt met kerstmis of een ambacht beoefenen en dat willen tonen. Kraampjes met
niet-alcoholische drankjes en lekkere hapjes zijn ook welkom.
Vanaf 16 uur start op het zuidelijk deel van de Grote Markt een gezellige avondkerstmarkt. Een dj
zorgt voor sfeervolle kerstmuziek. Herentalse verenigingen zijn welkom om een kraam uit te baten met drank en lekkere hapjes. Op de avondmarkt mogen wel alcoholische drankjes geserveerd
worden. De kerstmarkt eindigt om 22 uur.
Meer informatie: Toerisme Herentals, Grote Markt 35, tel 014-21 90 88, toerisme@herentals.be

Vernieuwde kaart wandelnetwerk Kempense Heuvelrug
In 2005 richtten de VVV's van Herentals, Kasterlee en Retie het wandelnetwerk Kempense Heuvelrug op. Het was het allereerste wandelnetwerk in de provincie Antwerpen. Intussen beheert
Toerisme Provincie Antwerpen het netwerk. Een uitgeputte kaartvoorraad, nieuwe knooppunten
in functie van twee uitbreidingen en de vlotte verbinding met andere netwerken én ingrijpende
werken aan de Noord-Zuidverbinding in Kasterlee leidden in 2012 tot de realisatie van een totaal
vernieuwde kaart. De gedetailleerde kaart is niet langer een stratenplan, maar een topografische
kaart. Ze geeft een overzicht van alle trajecten en knooppunten. Het bijbehorende inspiratieboekje bevat heel wat toeristische weetjes, praktische info voor de wandelaar, ‘lekkere’ suggesties
voor onderweg en een twintigtal aantrekkelijke suggestielussen. Met behulp van het gebruiksvriendelijke knooppuntensysteem en de gedetailleerde overzichtskaart stippelt u talloze knappe
wandellussen uit. De kaart van het wandelnetwerk Kempense Heuvelrug is voor 8 euro te koop
bij de toeristische infokantoren van Herentals, Kasterlee en Retie. Op www.antwerpsekempen.be
kunt u de kaarten online bestellen en vindt u extra wandeltips.
Meer informatie: dienst toerisme en feesten, Grote Markt 35, tel. 014-21 90 88
16
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Vijfentwintig jaar
Freedom of the City
Op 2 oktober is het vijfentwintig jaar
geleden dat Herentals als eerste Belgische stad het voorrecht The Freedom
of the City verleende aan een Britse
legereenheid in België. Het Ordnance
Depot Antwerp kreeg dit voorrecht
naar aanleiding van zijn vijfendertigjarige aanwezigheid in België als onderdeel van de NATO-strijdkrachten.
In 1992 is de eenheid opgehouden te
bestaan, maar de band met Herentals
is gebleven.
Het stadsbestuur en de Vaderlandslievende Verenigingen herdenken de
vijfentwintigste verjaardag van het
charter op zaterdag 20 oktober. Om
10.45 uur ontvangt het stadsbestuur
vertegenwoordigers van het Britse
leger in de Lakenhal. Het ceremoniële zwaard dat de stad kreeg bij het
verlenen van het charter staat er tentoongesteld, samen met de oorkonde
die de vriendschapsband bekrachtigt.
Doedelzakspelers en een trommelaar
zorgen voor de muzikale omlijsting.
Meer informatie:
dienst toerisme en feesten,
Grote Markt 35,
tel. 014-21 90 88

aankondigingen
Cultuurcafé : Desert in Disguise
In het eerste cultuurcafé van dit seizoen
stelt de Herentalse cultuurrraad een
muziekgroep voor die speciaal voor het
cultuurcafé werd opgericht. Desert in
Disguise is een verfrissend kwartet bestaande uit jong Herentals talent. Esther
Thijs, Linde Rombouts, Blima van Daele
en Jan Van Hemelen brengen covers van
eigentijdse artiesten zoals Florence and
the Machine, Jack White, Krezip en Regina Spektor. De hemelse melodieën die
ontspringen aan de drie meisjesstemmen worden begeleid door sprankelende pianoklanken en ondersteund door twee gitaren. Samen staan ze garant voor een sfeervolle
muzikale avond die door jong en oud gesmaakt zal worden. Het cultuurcafé vindt plaats op zaterdag 20 oktober om 20 uur in het Fundatiehuis in het begijnhof. De deuren zijn open om 19 uur
en de toegang is gratis.
Wenst u zelf een optreden te geven in het cultuurcafé, dan kunt u met uw voorstel terecht op
info@cultuurraadherentals.be of bij de dienst cultuurbeleid in ’t Schaliken.

Pak uit met je talenten!
Kom naar de Werkweek van 9 tot 18 oktober
Tussen 9 en 18 oktober organiseert de VDAB samen met een aantal partners allerlei activiteiten
die met werk te maken hebben. Of je nu werkzoekende, werknemer of werkgever bent: er zit voor
jou vast wel iets interessants bij waarmee je je voordeel kunt doen! Voor een volledig overzicht
van alle activiteiten tijdens de werkweek, surf naar www.vdab.be/werkweek.

Op zoek naar een (nieuwe) job?
Zoekt u een nieuwe baan? Kom dan zeker naar de jobbeurs op zaterdag 13 oktober van 10 tot 17
uur in Campus KHK (Blairon 800) in Turnhout. De jobbeurs is de plek voor iedereen die op zoek is
naar een job in de regio. Tientallen werkgevers bieden honderden vacatures aan. U kunt tijdens
de beurs rechtstreeks bij deze bedrijven solliciteren. Bovendien kunt u bij de VDAB-consulenten
terecht voor advies en ondersteuning.
Meer informatie: tel. 0800 30 700 (elke werkdag van 8 tot 20 uur) of www.vdab.be/werkweek

Franciscus van Assisi, een
vertelling door Jos Marien
Het verhaal van Franciscus van Assisi werd,
zoals zovele verhalen,
doorheen de geschiedenis steeds weer opnieuw verteld. Er ontstonden verhalen die
niet alleen over daar
en toen vertelden,
maar ook over hoe
mensen
doorheen
de tijd omgaan met
elkaar, met de uitdagingen van de samenleving, met aarzelend
of enthousiast geloof.
Jos Marien vertelt enkele van deze verhalen. Hij vertelt alsof we
met hem aan de toog
zitten, of rond een kampvuur. Hij vertelt
om een vleugje herinnering wakker te
roepen, om een verrassend verhaal kleur
te geven, om zijn publiek en ook zichzelf
af en toe misschien eens in een spiegel
te laten kijken. De vertelling vindt plaats
op zondag 7 oktober om 15 uur in de kapel van de zusters Franciscanessen (Nonnenstraat 12). Kaarten kosten 7 euro in
voorverkoop en 10 euro aan de kassa. U
kunt kaarten kopen in café De Posterijen,
franciscus@heiligehuisjes.be of via tel.
014-21 63 85.

Burgerbezoek
aan Alpen
Op zondag 9 december kunt u een bezoek brengen aan onze zusterstad Alpen in Duitsland. De bus vertrekt om
9 uur aan het administratief centrum
(Augustijnenlaan 30). In Alpen kunt u
onder meer de kerstmarkt bezoeken.
Wie wil kennismaken met onze Duitse
jumelagegemeente, schrijft zich in bij de
dienst toerisme. Wees er snel bij want
de plaatsen zijn beperkt.
Meer informatie: dienst toerisme,
Grote Markt 35, tel. 014-21 90 88,
toerisme@herentals.be
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Tweedehandsbeurs van de Gezinsbond
Op zondag 21 oktober organiseert de Gezinsbond haar jaarlijkse tweedehandsbeurs. De beurs
vindt plaats van 14 tot 16 uur in de feestzaal van het Scheppersinstituut (Scheppersstraat 9). Het
aanbod is groot: baby-, kinder- en zwangerschapskleding, speelgoed, meubels, fietsen, autostoelen en kinderwagens. Er is een speelhoekje en een cafetaria. De toegang is gratis.

Cinema is vergif en in de spiegeltent zit de duivel
Samen met de bibliotheken in de regio organiseert de erfgoedcel Kempens Karakter een boeiende
lezingenreeks. Auteur Diane De Keyzer neemt u mee naar de tijd toen er veel verboden was, maar
toch wel wat gebeurde. Ze trekt haar dansschoenen aan, vertelt over de zondagse kant van het
leven: over pret en verzet, maar ook over zonde en schuld. U ontdekt er alles over uitgaan vroeger
of wat een uitstapje naar de cinema betekende, in de Kempen uiteraard. De lezing komt op 27 september naar de bibliotheek Herentals. In de loop van oktober en november kunt u ook nog in de
bibs van Herenthout, Olen, Berlaar, Grobbendonk, Lille, Nijlen en Lier terecht. Deelname is gratis,
maar inschrijven bij de bibliotheek is verplicht.
Meer informatie: www.kempenskarakter.be

Na de gezellige bijeenkomst van vorig jaar komen de oud-gidsen van Herentals op zaterdag 13 oktober opnieuw samen op het domein De Brink (Bosbergen 1). De dag begint om 9.30 uur met koffie en sfeermuziek uit de oude doos. Na de lunch brengen ‘De drie Jeannen’ een grappige sketch.
Was u vroeger lid van de oud-gidsen en wilt u deelnemen? Stort dan voor 10 oktober 19 euro op
het rekeningnummer BE 7900 164 883 8433 met referentie: ‘oud-gidsen’.
Meer informatie: Dora Torfs (tel. 014-21 10 42), Lily Verstreyden (tel. 014-21 40 55), Rosa Spiessens
(tel. 014-21 61 72) en Mia Van Sande (gsm 0476-70 91 35)

de pot op?
Geen probleem!

Op Wereldwinkeldag, zaterdag 13 oktober, sluiten de Oxfam Wereldwinkels de
Week van de Fair Trade feestelijk af met
een open dag. Kom tussen 10 en 17 uur
naar de Wereldwinkel in het Begijnhof en
ruil uw lege chocopot voor een volle.

GR

AT
IS

PO
T
40 VAN
0G

V.U.: Joris Rossie - Oxfam Wereldwinkels - Ververijstraat 15, 9000 GENT - ed.sep12-136

Wie weet, bent u helemaal gewonnen
voor choco met net dat ietsje meer. De
Wereldwinkel ruilt potten van alle chocomerken tegen een pot Oxfam Fairtradechoco met noten. Er is een pot per gezin, zolang de voorraad strekt. Bovendien
verloot de wereldwinkel die dag een pakket van zes flessen uitstekende wijn.

CHOCO
Ruil me op
zaterdag 13 oktober

Ruil je lege chocopot voor een

gratis pot fairtradechoco
op de Wereldwinkeldag
zaterdag 13 oktober
www.oxfamwereldwinkels.be

Wereldwinkels

Actie geldig op 13/10/2012 in alle Vlaamse Oxfam-Wereldwinkels. Wie een lege chocopot van gelijk welk merk afgeeft, krijgt gratis 1 pot choco van Oxfam Fairtrade (400 g). 1 pot inruilen per gezin, zolang de voorraad strekt.
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Het gebruik van geneeskrachtige planten voor genezing van kwaaltjes is zo
oud als de mensheid. Deze natuurlijke
geneeswijzen kennen ondertussen een
opleving. De Gezinsbond bespreekt tijdens een vormingsavond een twintigtal
kwaaltjes en geeft u een aantal praktische voorbeelden. De avond vindt
plaats op maandag 15 oktober om 20
uur in CAW De Kempen (Hofkwartier
23). Leden van de Gezinsbond betalen
2 euro, niet-leden 3 euro. Een drankje
is in de prijs begrepen. Inschrijven is
noodzakelijk.
Meer informatie: Jef Haest,
0472-46 14 49, jefhaest@hotmail.com

Wijnbeurs Rotary
Club Herentals

Tweede bijeenkomst van de oud-gidsen

De pot op?
Geen probleem!

Tegen elke kwaal is
een kruid gewassen!

Op zaterdag 13 en zondag 14 oktober
organiseert Rotary Club Herentals een
wijnbeurs ten voordele van de Zuidkempische Werkplaatsen. Voor 10 euro kunt
u proeven van meer dan vijftig verschillende wijnen en allerhande snacks. U
kunt ook ter plaatse wijnen kopen. De
wijnbeurs vindt plaats in het parochiecentrum van Noorderwijk (Ring 27) op
zaterdag van 15 tot 20 uur en op zondag
van 15 tot 19 uur.
Meer informatie:
www.rotaryherentals.be

Quiz-ze-Vrij-avond
Op zaterdag 20 oktober om 20 uur organiseert Amnesty International Herentals
zijn jaarlijkse quiz in de foyer van cc ’t
Schaliken. De quiz staat open voor iedereen en verloopt in een ontspannen
sfeer. Een ploeg bestaat uit maximaal
zes personen. Deelnemen kost 4 euro
per persoon, voor jongerenploegen is
dat 2 euro per persoon.
Meer informatie en inschrijvingen:
Jef Verrydt, tel. 0473-77 52 13,
j.verrydt@telenet.be

dag van
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Lichthinderwandeling tijdens Nacht van de Duisternis

kringwinkel

Maak feestelijk
kennis met
hergebruik in
de kringwinkel!
Voor inlichtingen of
een afspraak voor
het gratis ophalen
van uw goederen:
015/23.73.93.

de

€ 1,50
kel.be

www.dekringwin

€ 3,00
www.dekringwinkel.be

€ 0,25
kel.be

www.dekringwin

€ 4,00
www.dekringwinkel.be

€ 1,50
www.dekringwin

Op zaterdag 20 oktober vindt de jaarlijkse Nacht Van De Duisternis plaats. Vanaf 19 uur bent u
welkom aan het Fundatiehuis in het Begijnhof waar de Amateur Sterrenkundigen van Herentals
(ASH Polaris) klaarstaan met hun sterrenkijkers. Binnen in het Fundatiehuis is er een tentoonstelling over het zonnestelsel en een knutselhoek voor kinderen.
Om 20 uur kunt u deelnemen aan de eerste Herentalse lichthinderwandeling. De stad deed de
laatste jaren al inspanningen om de (straat)verlichting in Herentals te verbeteren. Tijdens de
wandeling laat ASH Polaris zien wat goede en wat slechte verlichting is, en hoe die de sterrenhemel beïnvloedt. De wandeling duurt anderhalf uur en is gratis. Als er voldoende belangstelling is,
vindt er om 22 uur een tweede wandeling plaats.
Meer informatie:
www.ashpolaris.vvs.be

Dertiende Café Chantant van De Gagel
Op zaterdag 20 oktober om 20 uur houdt het gemengd zangkoor De Gagel zijn dertiende Café
Chantant, samen met het veertig koppig mannenkoor Conamus uit Geel. De koren treden op met
een eigen en gezamenlijk programma. U bent uitgenodigd om tussen pot en pint de vreugde van
het samenzingen mee te beleven. Alle zanglustigen en sympathisanten zijn welkom in zaal ’t Hof.
Kaarten zijn te koop bij de koorleden en kosten 8 euro in voorverkoop en 10 euro aan de kassa.

Open Bedrijvendag in Herentals
Open Bedrijvendag is het grootste eendagsevenement in Vlaanderen. Ook in Herentals doen
elke keer een aantal bedrijven mee. Tijdens de
Open Bedrijvendag op zondag 7 oktober kunt u
onder meer de Kringwinkel (Lierseweg 132) bezoeken. Achter de schermen ziet u hoe uw afgedankte goederen omgetoverd worden tot originele kringdingen.
Ook de Zuidkempische Werkplaatsen (Herenthoutseweg 136) neemt deel aan de Open Bedrijvendag. Onder de slogan Samen sterk in Zeer Knap Werk tonen de werknemers de diverse activiteiten
die ze uitvoeren. Omdat het bedrijf heel wat bezoekers verwacht, kunt u die dag uitzonderlijk het
multifunctioneel terrein aan de Herenthoutseweg als parkeerterrein gebruiken.
Meer informatie:
technische dienst, administratief centrum, Augustijnenlaan 30, tel. 014-28 50 50

Mountainbikers en wielertoeristen gezocht
WTC Vossenberg is op zoek naar nieuwe leden. De club bestaat uit mountainbikers en wielertoeristen. Voor beide groepen zijn er wekelijks ritten. Wilt u graag eens meefietsen? Neem dan contact
op.
Meer informatie:
alex.de.smet@wtcvossenberg.be, www.wtcvossenberg.be

kel.be

€ 4,50
www.dekringwin

kel.be

zaterdag
20 oktober
Kiezen voor De Kringwinkel is mensen en producten
nieuwe kansen bieden.

www.dekringwinkelzuiderkempen.be

Herentalse Bierfeesten
Op zaterdag 27 en zondag 28 oktober
vindt in zaal ’t Hof de vijftiende editie
van de Herentalse Bierfeesten plaats.
U kunt opnieuw proeven van meer dan
honderd bekende en minder bekende
bieren. Voor deze vijftiende editie is er
ook een speciaal feestbier. De deuren
van de rookvrije zaal gaan open om 12
uur. De opbrengst van dit evenement
gaat naar de werking van KSJ Herentals.
Meer informatie:
www.herentalsebierfeesten.be

Ook zoveel noten op uw
zang? Laat eens iets van
u horen
Vocaal Ensemble Markant start zijn dertiende werkjaar met een opvallende
campagne om nieuwe leden aan te trekken. Met uitdagende spreuken zoals
“Ook zoveel noten op je zang? Laat eens
iets van je horen!” en “Ook gebeten door
de zangmicrobe? Laat eens iets van je horen!” nodigen ze zangers uit Herentals en
omstreken uit om een kijkje te nemen op
hun website. Hier kunt u rustig nalezen
waar het koor voor staat en wat het in
het verleden zoal gepresteerd heeft. Geïnteresseerden kunnen vrijblijvend een
aantal repetities bijwonen om te ervaren
of de groep, de dirigent, de sfeer en het
muzikale niveau beantwoorden aan hun
verwachtingen. Op deze manier hoopt
Vocaal Ensemble Markant het aantal
zangers te doen toenemen, wat hen in
de toekomst in staat stelt om grotere en
meer uitdagende projecten te realiseren.
Meer informatie:
www.ensemblemarkant.be
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UIT IN HERENTALS
Wilt u zelf een activiteit toevoegen? Dat kan! Surf naar de UiTdatabank en vraag een invoeraccount aan. Uw activiteit
verschijnt dan niet alleen hier, maar ook op UiTinVlaanderen.be en in tal van andere digitale en gedrukte agenda’s.

Van 15/09 TENTOON Jim Van Loo – Lost In Time / Lakenhal / op woensdag,
donderdag, vrijdag, zaterdag en zondag van 14 tot 17 uur
tot 07/10
Ma 01/10 SENIOR

Seniorenfeest / cc ’t Schaliken / 14 uur

Di

Seniorenfeest / cc ’t Schaliken / 14 uur

02/10 SENIOR
SENIOR

Grijze Panters – Bezoek aan de tentoonstelling Golden Sixties /
Luik-Guillemins / Info: Ruf Van Cauter, tel. 014-21 12 69

RAAD

Gemeenteraad / Raadzaal administratief centrum,
Augustijnenlaan 30 / 20 uur

Z0

Di

21/10 PROJECT Letterfretter – Literair festival voor kinderen vanaf 4 jaar /
Verschillende locaties op en rond de Grote Makrt / 14 uur

UIT

Tweedehandsbeurs Gezinsbond / Scheppersinstituut,
Scheppersstraat 9 / Van 14 tot 16 uur

SPORT

Schaatsprikkels / Schaatsbaan BLOSO

23/10 RAAD
BLOED

Raad voor Maatschappelijk Welzijn / Kantoor van de OCMWsecretaris, Nederrij 133/A / 20 uur
Bloedinzameling Rode Kruis / Parochiecentrum Noorderwijk,
Ring 27 / Van 17.30 tot 20.30 uur

Wo 03/10 DANS

Pieter en Jakob Ampe – Jake and Pete’s Big Reconciliation Attempt
for the Disputes from the Past / cc de Werft, Werft 32, 2440 Geel /
20.15 uur

Vr

26/10 HUMOR

Do

Rik Mercelis – Single Malt / foyer cc ’t Schaliken / 12.15 uur

Za

27/10 KLASSIEK Aldo Baerten en Jana Bouskova – Fluit en harp / Sint-Catharina-

Vr

Za

04/10 BOKE
HERTALS
THEATER
05/10 WOORD
KLASSIEK

Tom Van Bauwel en Jan Vermeulen – Onvoltooid / Unvollendet /
cc ‘t Schaliken / 20 uur

Kermis / Noorderwijk
Open Bedrijvendag / Kringwinkel Zuiderkempen, Lierseweg 132
/ Van 10 tot 17 uur

OPEN

Open Bedrijvendag / Zuidkempische Werkplaatsen,
Herenthoutseweg 136 / Van 10 tot 17 uur

INFO

Aanleg en onderhoud van gazon / Eetzaal Scheppersinstituut /
Een organisatie van de Herentalse Volkstuintjes

12/10 THEATER Het Huis van Bourgondië / Janne Desmet – Vrolijke verhalen
over dode stadsvogels / Foyer cc ‘t Schaliken / 20 uur

THEATER Theaterspektakel – Witlox / Kamertheaterzaal van 't Hof / 20 uur
Van 13/10 TENTOON Visite 2012-2013 – Reflecties / Kasteel Le Paige / op woensdag,
donderdag, vrijdag, zaterdag en zondag van 14 tot 17 uur
tot 04/11
Za

13/10 UIT

Wijnbeurs Rotary Club Herentals / Parochiecentrum Noorderwijk /
Van 15 tot 20 uur

MUZIEK

Renée – In Concert / cc ‘t Schaliken / 20 uur

OPEN

Open dag Oxfam Wereldwinkel / Begijnhof 29 / Van 10 tot 17 uur

THEATER Theaterspektakel – Witlox / Kamertheaterzaal van 't Hof / 20 uur
Zo

14/10 UIT

Wijnbeurs Rotary Club Herentals / Parochiecentrum Noorderwijk
/ Van 15 tot 19 uur

Ma 15/10 INFO

Vormingsavond van de Gezinsbond: het gebruik van geneeskrachtige planten / CAW De Kempen, Hofkwartier 23 / 20 uur

Di

Erhan Demirci & William Boeva - Stand-upcomedy /
cc ‘t Schaliken / 20 uur

16/10 HUMOR

Wo 17/10 FIETS
Do

Vr

Fietsgraveren / Fietspunt Station / Van 12 tot 16 uur

18/10 THEATER Theater Froe Froe – Macbeth / cc ‘t Schaliken / 20 uur
RAAD

Milieuadviesraad / Administratief centrum, Augustijnenlaan 30
/ 20 uur

SENIOR

Grijze Panters – Natuurwandeling / Info: Ruf Van Cauter,
tel. 014-21 12 69

19/10 VROUW
JEUGD

Vrouwenraad – Misbruik van medicijnen door Inez Lenaerts /
Fundatiehuis, Begijnhof / Van 13.30 tot 16.30 uur/ Info: Louisa
van Sand, gsm 0478-60 23 03
Dag van de Jeugdbeweging / Dorpshuis Noorderwijk, Dorpshuis
Morkhoven, Lakenhal / Van 15.30 tot 16.30 uur

Van 20/10 TENTOON Christel Druyts – Random / Lakenhal / op woensdag, donderdag,
vrijdag, zaterdag en zondag van 14 tot 17 uur
tot 11/11
Za

20/10 UIT
UIT

20

ASH Polaris: Nacht van de Duisternis / Fundatiehuis, Begijnhof /
Vanaf 19 uur
/ ASH Polaris: Lichthinderwandeling / Fundatiehuis Begijnhof /
20 uur

OPEN

Dag van de Kringwinkel / Kringwinkel Zuiderkempen, Lierseweg
132 / Van 9.30 tot 17 uur

JEUGD

Nacht van de Jeugdbeweging / Jeugdhuis 10R20 / 21 uur

UIT

Café Chantant van De Gagel / Zaal ’t Hof, Grote Markt 41 / 20 uur
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kerk, Begijnhof, Herentals / 20 uur

UIT
Zo

THEATER Theaterspektakel – Witlox / Kamertheaterzaal van 't Hof / 20 uur
06/10 THEATER Theaterspektakel – Witlox / Kamertheaterzaal van 't Hof / 20 uur

Van 07/10 KERMIS
tot 11/10
Zo 07/10 OPEN

Vr

Theaterspektakel – Witlox / Kamertheaterzaal van 't Hof / 20 uur

28/10 INFO
MUZIEK

Di

Bart Cannaerts – Waar is Barry? / cc ‘t Schaliken / 20 uur /
UITVERKOCHT

UIT
30/10 DANS
FILM

Wo 31/10 SPORT
FILM

Herentalse Bierfeesten / Zaal ’t Hof, Grote Markt 41 / 12 uur
Bloemschikken / Eetzaal Scheppersinstituut / Een organisatie
van de Herentalse Volkstuintjes
Ontbijtconcert Canta Libre / Parochiezaal Noorderwijk / 9 uur
Herentalse Bierfeesten / Zaal ’t Hof, Grote Markt 41 / 12 uur
Les ballets C de la B / TG Ceremonia – Dans dans / cc de Werft,
Werft 32, 2440 Geel / 20.15 uur
Groenten uit Balen / cc ‘t Schaliken / 20 uur
Halloween op de ijsbaan / Schaatsbaan BLOSO
Orla de Kikkerslikker (+6 jaar) / cc ‘t Schaliken / 14.30 uur

www.uitinherentals.be

BURGERZAKEN
Geboorten

actieve senior
OKRA Sint-Waldetrudis
Elke dinsdag

Turnen

Elke woensdag

Fietsen

Elke donderdag Petanque

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
Elke maandag

Petanque

Elke woensdag

Fietsen

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
Elke dinsdag
Elke woensdag

Normaal vertrek aan Onze-Lieve-Vrouwkerk / 13 uur
WINTERWANDELING
Petanque Plein in de Rozenstraat / 13.30 uur

Elke donderdag Hobbyclub

Info: Karel, tel. 014-21 65 03
Info: Martha Verlinden, tel. 014-21 39 56

voor dames

S-Sport
Elke dinsdag

dansen

Elke dinsdag

Petanque
minigolf
dansen
Elke donderdag

Elke donderdag Fietsen

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

01/08 Mathias, zoon van Ans Haverans en Vincent Van Sonhoven
02/08 Ylke, dochter van Kelly Horemans en Stefan Moons
04/08 Finne, dochter van Inge Helsen en Bruno Van Laere
10/08 Alexander, zoon van Beatrijs Heyns en Jo Van Aerschot
10/08 Oscar, zoon van Margot Vangenechten en Hans Denis
13/08 Nemanja, zoon van Mirjana Bebek en Denis Bebek
14/08 Emiel, zoon van Lien Avonds en Jochem Jaspers
15/08	Lafia, zoon van Faty Bah
17/08 Sus, zoon van Katrien Van den Broeck en Ben Van Olmen
20/08	Lina, dochter van Elke Van Kerckhoven en Dieter Plattig
20/08 Annabel, dochter Marjan Van Looy en Stefan Verhaegen
20/08	Lex, zoon van An Luyten en Matthijs Bellemans
21/08 Gabriel, zoon van Gerlaine Domingos De Oliveira en David Bierinckx
22/08 Ief, zoon van Jelke Horemans
22/08 Klara, dochter van Hilde Vanbrabant en Nikolaas Bellens
24/08 Charlotte, dochter van Els Cuylaerts en Danny Cornelis
26/08 Jonas, zoon van Leen Borgmans en Bert Govaerts
30/08 Iliana, dochter van Kelly Laureys en Joachim Peelaers

Overlijdens
02/08 Jozef Ceulaers (73)
03/08 Josephus Nauwens (91), echtgenoot van Joanna Cloots
04/08	Rene Peeters (84), echtgenoot van Leonia Tubex
05/08	Leo Van Aelst (68), echtgenoot van Louisa Loots
06/08	Rosa Vercammen (91), weduwe van Leonard De Cleyn
07/08	Ludovica Leysen (89)
08/08 Annemieke Berteloot (51)
10/08 Andreas De Ceulaer (75), echtgenoot van Simonne Lievens
12/08 Catharina Metsemakers (84), weduwe van Pieter Godts
13/08 Frans de Vries (71)
14/08 Maria Lembrechts (72), echtgenote van Albert Leemans
15/08 Joanna Oltenfreiter (99), weduwe van Hubertus Maes
16/08 Josephina Alen (63), echtgenote van François Van Roy
16/08 Ignaas Goor (73)
17/08 Willy Van Orshaegen (74), echtgenoot van Maria Bleys
17/08 Maria Fabry (84), weduwe van Jozef Van Laarhoven
20/08 Karel Helsen (90), weduwnaar van Joanna Veremans
25/08 Maria Smets (79), echtgenote van Albert Mauriën
28/08 Godeliva Geivers (71), echtgenote van Paul De Cuyper
30/08 Augustinus Van Peer (99), weduwnaar van Clara Aerts
31/08	Leopoldina Caers (84), echtgenote van Karel Hermans
02/09 Karel Van de Putte (71)

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.

Huwelijksaankondigingen
Joris Van Dingenen (Herentals) en Ting Xiao (China)
Steven De Bruyckere (Herentals) en Ya Li (Duitsland)

Huwelijken
Jelle Mols (Olen) en Kim Van den Eynde (Olen)
Jimmy Meeus (Herentals) en Kizzy Wuyts (Herentals)
Jurgen De Beul (Herentals) en Wanda Van Echelpoel (Herentals)
Koen Bellens (Herentals) en Davina Janssens (Herentals)
Steve Boeckx (Herentals) en Bart Vervecken (Herentals)
Niels Verwerft (Herentals) en Liesbeth Jongeneelen (Herentals)
Gunther Janssens (Herentals) en Sandra Pluys (Herentals)
Jan Speck (Herentals) en Christel Gommers (Herentals)
Franky Schepens (Herentals) en Annelies Pauwels (Herentals)
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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

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

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)

22
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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
oktober 2012 23

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 en 20
13.30-16.00 13.30-16.00
13.30-16.00 13.30-16.00
oktober
18.00-19.30
open van
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
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

24

oktober 2012

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

