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

AZ Herentals opent nieuw consultatiegebouw
Eind augustus nam het AZ Herentals het nieuwe consultatiegebouw
achteraan het ziekenhuis in gebruik. Door de toename van het aantal
artsen in het ziekenhuis drong een uitbreiding van consultatieruimtes
zich op.

Volg de groene pijlen
Net als vroeger komt u binnen via de hoofdingang van het ziekenhuis. U schrijft zich in op de eerste verdieping. Als u voor uw afspraak
naar het nieuwe gebouw moet, dan volgt u de groene pijlen op de
grond. Via de vroegere raadpleging heelkunde is er een verbinding.
Ook vanuit radiologie vertrekken er groene pijlen naar het consultatiegebouw.

Vijf verdiepingen
Het nieuwe gebouw telt in totaal vijf verdiepingen, waarvan één
ondergronds. De onderste twee zijn parkeerterreinen voor artsen,
directie en dialysepatiënten. Dan zijn er twee verdiepingen voor de
raadplegingen van onder meer orthopedie, heelkunde, neus-keeloren en kindergeneeskunde. Op de bovenste verdieping heeft de
dialyseafdeling van het Heilig Hartziekenhuis van Lier onderdak gekregen. Ook de dienst ambulante revalidatie krijgt daar binnen enkele maanden een plaats.

Efficiënt en ruimer
Om de patiënten vlotter te kunnen helpen, is er een patiëntnavigatiesysteem ontwikkeld. Voorlopig wordt het enkel op orthopedie getest,
maar later zal het ook bij de andere disciplines ingevoerd worden. Patiënten krijgen bij het inschrijven een badge waarin een chip zit. Daardoor kunnen medewerkers volgen of een patiënt bijvoorbeeld al in de
wachtzaal of nog voor foto’s bij de dienst radiologie zit. Ook worden
patiënten via dit systeem automatisch opgeroepen naar een consultatieruimte, zonder dat een medewerker de naam in de wachtzaal moet
omroepen. Zo wordt de privacy van de patiënt beter gewaarborgd.

voorwoord...

deze maand

Het oudste Herentalse bedrijf grondig vernieuwd!
Het AZ Herentals, ons vroegere Sint-Elisabethziekenhuis, is een van de
grootste Herentalse bedrijven, met meer dan 700 medewerkers waaronder 90 artsen, met 243 bedden, met een jaaromzet van meer dan 75 miljoen euro, en met meer dan 70.000 overnachtingen per jaar. Het is ook het
oudste bedrijf van Herentals, opgericht in 1253!
Het AZH is nog steeds een openbaar ziekenhuis, beheerd door de stad, het OCMW en de artsengroep in een vzw-structuur. Maar het is wel een bedrijf in volle verandering, ook letterlijk. De
totale make-over van de verouderde gebouwen is al enkele jaren bezig, en deze maand is daar
de opening van de vernieuwde raadplegingruimten bijgekomen. Allemaal om aan de Herentalse
bevolking een moderne en kwalitatief hoogstaande basisgezondheidszorg in eigen buurt te kunnen aanbieden. In deze Stadskrant leest u er alles over.
De modernisering van ons ziekenhuis is financieel een zware dobber; het is zonder twijfel het
grootste investeringsproject in onze stad voor de komende jaren. Maar het ziekenhuis wordt
goed beheerd en is financieel zelfbedruipend geworden. En dat is ook nodig willen we een kwaliteitsvol regionaal ziekenhuis in onze buurt kunnen behouden voor de volgende generaties.
Uw burgemeester,
Jan Peeters
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Aankondigingen voor de Stadskrant van
november moeten uiterlijk op dinsdag 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.

Van 1 tot en met 31 oktober is het de Grote Inzamelmaand, het moment om uw frituurolie en -vet naar het recyclagepark te brengen. Per liter gebruikte fituurolie of -vet dat
u correct inlevert, krijgt u een tombolabiljet met een unieke code. Geef die code in op
www.inzamelmaand.be en wie weet wint u een cinematicket, een friteuse of waardebon
voor een mobiele frituur. Maar niet alleen u wint, ook het milieu. Het merendeel van de
ingezamelde frituurolie en het ingezamelde frituurvet wordt gerecycleerd en verwerkt tot
milieuvriendelijke biodiesel. De Grote Inzamelmaand is een organisatie van Valorfrit in samenwerking met IOK Afvalbeheer.

Nu ook voorlopige rijbewijzen in bankkaartmodel
Sinds april van dit jaar reikt de stad gewone rijbewijzen in bankkaartmodel uit. Vanaf 1 oktober
kunt u ook voorlopige rijbewijzen in bankkaartmodel krijgen. De prijs per rijbewijs bedraagt
25 euro. De foto die op uw identiteitskaart staat, komt ook op het voorlopige rijbewijs te
staan. Gebruikt u liever een andere foto? Breng dan een pasfoto mee naar de dienst burgerzaken in het administratief centrum.
Meer informatie: dienst burgerzaken, administratief centrum,
Augustijnenlaan 30, tel. 014-28 50 50, info@herentals.be

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, op vrijdag 1 en zaterdag 2 november,
mag u niet met de auto op de begraafplaats.
Het stadsbestuur vraagt u om bloemen en 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 heeft in dit seizoen de handen meer dan vol, maar gelukkig hebben veel buurtbewoners
de gewoonte om de bladeren die op het voetpad of de wegberm vallen zelf op te ruimen. Om
de buurtbewoners te helpen, plaats de stad elk jaar in oktober bladkorven in straten en op
pleinen waar veel bomen staan. In de bladkorven mogen alleen bladeren van bomen die tot
het openbaar domein behoren. Er hoort dus geen groenafval in of bladeren van bomen en
struiken op privé-eigendom. De groendienst komt verschillende keren langs om de verzamelde bladeren op te halen. In een vijftiental brede straten zet de stad opnieuw de klepelmaaier
in om de bladeren op te ruimen.
Meer informatie: dienst milieu, administratief centrum, Augustijnenlaan 30,
tel. 014 28 50 50, info@herentals.be
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Denk mee over de nieuwe stationsomgeving
Een tunnel onder het station? Een vernieuwd stationplein en een groot parkeerterrein achter het station? Een fiets-o-strade die u gezwind van werk naar huis brengt? Op woensdag
23 oktober om 19.30 uur is iedereen welkom in de schouwburg van cc ’t Schaliken voor een
informatievergadering over dit grote project, dat Herentals een heel nieuw gezicht zal geven.
Het stadsbestuur nodigt ook alle partners van dit project uit. Zo doen de NMBS Holding en
Infrabel hun toekomstideeën uit de doeken. Ook De Lijn wil zijn centrale halte opwaarderen.
Voor de pauze krijgt u de kans om vragen en suggesties aan het panel te bezorgen, dat na de
pauze zal reageren. Na afloop biedt het stadsbestuur u nog een drankje aan.
Meer informatie: dienst communicatie, administratief centrum,
Augustijnenlaan 30, tel. 014-28 50 50, info@herentals.be

Wie wordt de slimste vrouw en man van Herentals?
De stad Herentals stelt zich net zoals vorig jaar kandidaat voor De Slimste Gemeente van Vlaanderen, de quiz van Woestijnvis waarin inwoners van verschillende Vlaamse gemeenten zich met
elkaar kunnen meten. Het stadsbestuur gaat daarom op zoek naar de slimste man en vrouw van
Herentals. Deze Herentalsenaren mogen natuurlijk ook afkomstig zijn uit Noorderwijk of Morkhoven. Dit gebeurt tijdens de selectiequiz op zaterdag 19 oktober om 19 uur in de foyer van cc ’t
Schaliken. De selectiequiz wordt opgesteld door Free Beheydt en Kim Liekens, de quizzers die de
stad vorig jaar eervol vertegenwoordigden op De Slimste Gemeente van Vlaanderen.
Wilt u deelnemen aan de Slimste Herentalsenaar, dan kunt u zich inschrijven via de website
van de stad (www.herentals.be/slimste-herentalsenaar). Bellen kan naar tel. 014-28 50 50, of u
komt gewoon langs de balie van het administratief centrum. De winnende man en vrouw dragen een jaar lang de titel van Slimste Herentalsenaar en mogen de stad later vertegenwoordigen op de selectiequiz van Woestijnvis. Geraken zij door de selectie, dan mogen ze, samen met
de burgemeester, schitteren tijdens de televisieopnames.

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

Seniorenfeest
Op maandag 21 en dinsdag 22 oktober organiseert het stadsbestuur in cc ’t Schaliken (Grote
Markt 35) het jaarlijkse seniorenfeest. Vanaf 14 uur kunt u genieten van optredens van Lia Linda,
humorist Albert en crooner Rudy Clark. Kaarten zijn te koop bij uw gepensioneerdenbond of bij de
dienst sociale zaken (Augustijnenlaan 30) en kosten 4 euro.

Rechtzetting
De zetduivel sloeg genadeloos toe in de Stadskrant van september.
Bij deze zetten we de foute berichtgeving recht.

Welkom bij volleybalclub Sint-Janskring
VC Sint-Janskring is een familieclub die streeft naar een hoog sportief volleybal-niveau.
Kinderen die willen aansluiten of die eens willen proberen, kunnen een gratis voorlopige
aansluiting van één maand krijgen, waardoor ze aan alle activiteiten verzekerd deelnemen.
De trainingen en de thuiswedstrijden van de jeugd vinden plaats in sporthal De Vossenberg
(Markgravenstraat 93).
Meer informatie: Karl Dom (014-21 86 28), Staf Huyskens (014-23 26 22), www.sint-janskring.be

Gezamenlijke aanpak
moet sluipverkeer
Heiken verminderen
Het sluipverkeer vanuit Herentals naar
Vorselaar via Vorselaarsebaan, Heikenstraat, Meivuurstraat en Oirlandsedreef neemt toe. De gemeentebesturen van Vorselaar en Grobbendonk,
het stadsbestuur van Herentals en de
politiezone Neteland nemen daarom
samen maatregelen om dit sluipverkeer terug te dringen.
Op het grondgebied van Vorselaar op
‘t Heiken (aan Manege Soetemans) is
sinds kort alle verkeer verboden, uitgezonderd bestuurders met een speciale vergunning, plaatselijke landbouwvoertuigen, fietsers en bromfietsers.
De speciale vergunning wordt uitgereikt door het gemeentebestuur van
Vorselaar. In de praktijk hebben enkel
de bewoners ’t Heiken in Vorselaar, de
begeleiders van de Bloso-wielerschool
en Herentalsenaren die direct in de
buurt wonen of er grond hebben liggen, recht op een vergunning. Deze
personen hebben intussen vanuit Vorselaar hun vergunning ontvangen.
Meer informatie: technische dienst,
administratief centrum,
Augustijnenlaan 30,
tel. 014-28 50 50, info@herentals.be

Actie tegen fietsdiefstal
Op woensdag
23
oktober
voeren
het
stadsbestuur
en de politie
Neteland een
grote actie tegen fietsdiefstal. Tussen 7
en 19 uur kunt u uw fiets gratis laten
graveren in het fietspunt aan het station. Ondertussen controleert de politie
de veiligheid van uw fiets. Wie zijn fiets
laat graveren, krijgt er een verrassingspakket bovenop.
Meer informatie: dienst preventie,
administratief centrum,
Augustijnenlaan 30,
tel. 014-28 50 50, info@herentals.be
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SOCIO
Herentals, dementievriendelijke gemeente
Mensen met dementie, hun familie en mantelzorgers hebben recht op een warme plaats in
onze samenleving. Het stadsbestuur en het OCMW van Herentals, de woonzorgcentra Bremdael, Vogelzang en Sint-Anna, lokaal dienstencentrum ’t Convent, de Alzheimerliga en Tandem
werken daarom samen om dementie in onze stad bespreekbaar te maken.
In Herentals wonen, volgens een voorzichtige schatting, ongeveer driehonderd mensen met
dementie. Het aantal mantelzorgers kunnen we op basis hiervan schatten op 500 tot 600 mensen. Steeds meer personen dragen zorg voor een dementerende partner, ouder of familielid.
Deze mantelzorgers hebben steun nodig zodat zij hun taak zo lang mogelijk kunnen volhouden.
De ondersteuningsgroep dementie wil juiste en betrouwbare informatie verstrekken aan de
mantelzorger en de mantelzorger de kans geven om over zijn of haar ervaringen te spreken.
Ook aanvullende zorg is mogelijk via de ondersteuningsgroep.
Meer informatie: dienstencentrum@ocmwherentals.be, tel. 014-28 20 00

Familiegroep Dementie
De Familiegroep Dementie organiseert regelmatig infodagen en gespreksnamiddagen over dementie. De familiegroep wil inzicht geven in de leefwereld van de persoon met dementie en in de
redenen van zijn of haar gedrag. De familiegroep geeft ook praktische adviezen in de dagelijkse omgang met de mens met dementie (agressie, achterdocht, weglopen, onrust, aankleden, wassen,…)
en geeft mantelzorgers de kans om ervaringen uit te wisselen.
De Familiegroep Dementie komt samen op woensdag 9 oktober van 17 tot 19 uur in dienstencentrum ’t Convent (Begijnhof 17). Thema is vroegtijdige zorgplanning, het levenseinde bij dementie
en de gevolgen voor de partner. Deelnemen is gratis.
Meer informatie: dany.vrydag@telenet.be of familiegroep.dementie.herentals@telenet.be

Informatienamiddag rond eenzaamheid
en zingeving bij ouderen
De seniorenraad van Herentals organiseert op donderdag 17 oktober om 14.30 uur een informatienamiddag rond eenzaamheid en zingeving bij ouderen. Gastspreker Myriam Bergmans
geeft u praktische tips en beantwoordt uw vragen. De infosessie vindt plaats in de Lakenhal op
de Grote Markt. Deelnemen is gratis maar u moet wel vooraf inschrijven.
Meer informatie en inschrijvingen: dienst sociale zaken (administratief centrum,
tel 014-28 50 50) of dienstencentrum Het Convent (Begijnhof 17, tel. 014-28 20 00)

Cursus weerbaarheid
Dit najaar organiseert het stadsbestuur een nieuwe lessenreeks weerbaarheid voor vrouwen.
De lessen vinden plaats in de lakenhal op 14, 21 en 28 oktober, op 4, 11 en 18 november en op
2 december. Er zijn twee groepen, een om 19 uur en een om 20 uur. Op maandag 7 oktober
is er om 19 uur een proefles. Na de proefles kunt u zich ter plaatse inschrijven voor de volledige lessenreeks. U betaalt een inschrijvingsborg van 10 euro (5 euro met een Vrijetijdspas).
De stad betaalt deze waarborg terug nadat u alle lessen gevolgd hebt. Vanaf 8 oktober kunt u
ook inschrijven bij de dienst preventie op het administratief centrum (tel. 014-28 50 50) of via
www.herentals.be/weerbaarheid-voor-vrouwen.
Meer informatie: dienst preventie, administratief centrum, Augustijnenlaan 30,
tel. 014-28 50 50, info@herentals.be
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Het Convent
Lokaal dienstencentrum
voor senioren
Bouwplannen
Op dinsdag 8 oktober om 14 uur geven
Betty Peeters en Hilde Braet een infosessie over de bouwplannen van het nieuw
lokaal dienstencentrum Sancta Maria
en woonzorgcentrum Sint-Anna. Verder
licht Kristien Uytterhoeven het bezoekersproject toe.

Bingo
Met de start van het nieuwe werkjaar
kunt u terug maandelijks elke eerste
dinsdag van de maand bingo spelen. De
eerste bingo gaat door op dinsdag 1 oktober om 13.30 uur. Iedereen is welkom!

Gespecialiseerde
computercursussen
Naast de initiatiecursussen kunnen senioren ook inschrijven voor de cursus
Powerpoint en Publisher op dinsdag van
9.30 tot 12 uur en voor de cursus Photoshop op donderdag van 9.30 tot 12 uur.

Cursus fotografie beginners
Senioren die beschikken over een digitaal toestel en graag meer willen afweten van fotografie, kunnen deelnemen
aan de cursus fotografie voor beginners,
elke vrijdag van 9.30 tot 12 uur.
Meer informatie:
dienstencentrum ’t Convent,
Begijnhof 17, tel. 014-28 20 00,
dienstencentrum@ocmwherentals.be

SOCIO
Vzw TWERK viert feest
Van 19 tot 27 oktober organiseert vzw TWERK een feestweek om de opening van haar nieuw
gebouw te vieren. U kunt deelnemen aan allerlei activiteiten zoals een brunch, een snoepdag
en een infodag. Surf snel naar www.twerk.be om uw plaats reserveren. De vzw stelt normaal
begaafde mensen met autisme tewerk en leidt hen op voor een latere tewerkstelling. TWERK
zoekt nog steeds naar vrijwilligers en jobstudenten voor de ondersteuning van mensen met
autisme. Dit kan zowel in het kader van werk als vrijetijdsbegeleiding. Geïnteresseerd? Mail
dan uw motivatiebrief naar autisme@twerk.be.

12 oktober:
Wereldreumadag
Er zijn nog steeds veel misverstanden
over de gevolgen van leven met reuma.
Reuma is bijvoorbeeld niet alleen een
ziekte van oude mensen. Het treft ook
jonge mensen, zelfs kleine kinderen.
Aan de meeste mensen met een reumatische aandoening kunt u het niet zien.
Toch worstelen één op de vijf Belgen en
één op de duizend kinderen dagelijks
met pijn en vermoeidheid. Reuma is
een verzamelnaam voor een tweehonderdtal verschillende chronische aandoeningen die vaak voor lichamelijke
beperkingen zorgen. De meest voorkomende reumatische aandoeningen zijn:
onstekingsreuma’s (reumatoïde artritis
en de ziekte van Bechterew), reumatische bindweefselziekten (lupus en Sjögren), ouderdomsreuma’s (artrose en
osteoporose) en weke-delenreuma’s
(fibromyalgie en spierreuma).

Werelddag van verzet tegen armoede
Ontsnappen uit armoede is een zaak van iedereen. Op donderdag 17 oktober, de werelddag tegen
armoede, bent u van harte uitgenodigd om deel te nemen aan de fakkeltocht tegen armoede en
uitsluiting. Om 19 uur is iedereen welkom in de foyer van cultuurcentrum ’t Schaliken. Vanaf 20 uur
trekt de fakkeltocht door de straten van Herentals. Na afloop is er een receptie.
Meer informatie:
De Fakkel vzw, gsm 0487-99 06 23, vzwdefakkel@gmail.com, www.vzwdefakkel.be

Ook geestelijk zijn er gevolgen. Mensen met reuma en hun omgeving moeten niet alleen leren omgaan met hun
ziekte, maar ook met vragen, twijfels
en emoties die gepaard gaan met hun
aandoening. Hebt u zelf een reumatische aandoening? Wilt u meer informatie over uw ziekte of behandeling? Bent
u op zoek naar lotgenoten? Neem dan
contact op met ReumaNet. Zij helpen u
op weg.
Meer informatie: www.reumanet.be,
info@reumanet.be.

Sociale dakisolatie, ook voor u?
Als u een woning verhuurt aan sociaal kwetsbare huurders, dan kunt u een premie krijgen voor het
isoleren van het dak van die woning. De premie bedraagt tot 23 euro per vierkante meter. Bovendien begeleiden de Energiesnoeiers van de Kringwinkel u en uw huurder bij de werken. Ze vragen
offertes bij bekwame aannemers en vragen de premie op. Als verhuurder heeft u er dus nauwelijks
werk aan. U kunt ook een gratis energiescan laten uitvoeren in de woning die u verhuurt. Uw huurder krijgt gratis advies om zijn energiekosten te verminderen.
Ook als u niet verhuurt aan sociaal zwakkere huurders, kunt u een premie krijgen voor dakisolatie.
Eandis geeft bij dakisolatie immers een premie van 6 tot 8 euro per vierkante meter.
Meer informatie: Kringwinkel Zuiderkempen, tel. 014-22 15 38,
energiesnoeiers@dekringwinkelzuiderkempen.be
oktober 2013
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PROGRAMMA CC 'T SCHALIKEN
Han Solo
Bedankt
Donderdag 3 oktober om 20 uur in de schouwburg
Met klinkende titels als Racist en Multikul stond Han Solo als
eerste extreemrechtse stand-upcomedian van Vlaanderen
twee keer in ’t Schaliken. In Bedankt krijgt het publiek de ultieme kans om Han Solo te bedanken voor zijn jarenlange maatschappelijke inzet. Verwacht van hem dus opnieuw tonnen
dubbele bodems en kilometers diepgang. Hij roept nog harder
dan voorheen en gaat nog meer op in zijn unieke woede-uitbarstingen.
Toegang: 14 euro / 11 euro (Vriendenprijs)

Corpus Ca.
Lee
Vrijdag 4 oktober om 20 uur in de schouwburg
(inleiding om 19.15 uur)
Lee haakt zich vast in de levenswandel van Lee Krasner, de
vrouw van een van de invloedrijkste Amerikaanse kunstschilders, Jackson Pollock. Krasner raakte vanaf haar eerste ontmoeting bedwelmd door Pollocks persoon en werk. Ze koos
voor een leven op de achtergrond, met maar één doel: haar
man tegen elke prijs als kunstenaar op de wereldkaart zetten. Lee is de afstudeervoorstelling van Jelle De Grauwe die hij
maakte in het kader van de opleiding tot dramadocent-regisseur aan de toneelacademie van Maastricht. De Grauwe is een
beloftevolle, Herentalse theatermaker en artistiek leider van
Theaterspektakel.
Toegang: 10 euro / 7 euro (Vriendenprijs)

Martin Heylen
Boeken en bubbels
Zondag 6 oktober om 10.30 uur in de Lakenhal
Tijdens Boeken en bubbels praat presentatrice Katrien Lodewyckx (Bladwijzer op RTV en Suiker) met interessante mensen over de boeken die hun leven hebben beïnvloed. Dat kunnen boeken zijn uit hun jeugdjaren, boeken
die hen herinneren aan een mooie reis of boeken die ze kregen voor een
speciale gelegenheid.
Reportagemaker Martin Heylen bijt de spits af en serveert u zijn persoonlijke boekengeschiedenis. Hij krijgt gezelschap van auteur en journalist Diane
Broeckhoven. Daarnaast vragen we Heylen een boek te schenken aan Erik
Goris die in januari te gast is bij Boeken en Bubbels. De Herentalse accordeoniste Jolien Wils luistert het geheel muzikaal op. Na afloop serveert ’t Schaliken u een glaasje cava
en kunt u napraten met de gasten en uw boekenervaringen met hen uitwisselen.
Boeken en bubbels loopt in samenwerking met Standaard boekhandel.
Toegang: 10 euro / 7 euro (Vriendenprijs)
6
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Boke Hertals
Bas Birker
Donderdag 10 oktober
om 12.15 uur in de foyer
Op donderdag 10
oktober kunt u in
de foyer van cc
‘t Schaliken genieten van een
gratis
comedyoptreden van Bas
Birker. Bas Birker
is al jarenlang de
meest gevraagde
MC in stand-upcomedyland. De in Antwerpen wonende Hollander speelde honderden
shows in Nederland en België en was
te zien op Comedy Casino, Pukkelpop,
Lowlands, Comedy Casino festival en
alles ertussenin. In 2012 haalde hij
de finale van Humo's Comedy Cup.
Het optreden duurt van 12.15 tot
13.15 uur. U kunt uw lunch meebrengen of smullen van de gratis boterhammen.
Toegang: gratis
Boterhammen: gratis

Scala
Black Moon
Zondag 13 oktober om 20 uur
in de schouwburg

UITVERKOCHT

PROGRAMMA CC 'T SCHALIKEN
MT Fierlefant
Midzomernachtsdroompje (+4 jaar)

Lankmoed
Stilt

AFGELAST

Zaterdag 26 oktober om 20 uur
in de schouwburg

Cc ’t Schaliken programmeert
plaatsvervangend volgende voorstelling:

Jan Geubbelmans en Peter Van Ewijk zijn
Lankmoed. Twee dertigers met elk hun
zeer specifieke visie op het leven. Dat
verschil komt ook tot uiting op het podium en zorgt voor een unieke dynamiek
van tekst en muziek. De pers omschrijft
ze als de nieuwe Kommil Foo.

Tweelicht & Zoon
Fleur (+4 jaar)
Zondag 20 oktober om 14.30 uur in
de schouwburg
Fleur gaat iedere zomervakantie op
bezoek bij boemi en boempi aan
zee. Ieder jaar haalt boempi haar
van de trein. Ieder jaar is er thee en
gezelligheid. Ook dit jaar, alleen…
Fleur mist iets. Waar is boemi? Is ze
in het circus misschien?

Met Stilt brengt Lankmoed muzikaal totaalcabaret. Geubbelmans en Van Ewijk
weigeren met de huidige maatschappij
mee te versnellen. Zij verliezen zich liever in hun eigen spel en houden daarbij
enkel rekening met hun eigen regels.

Toegang: 8 euro / 5 euro (Vriendenprijs)

Toegang: 12 euro / 9 euro
(Vriendenprijs)

Tom Van Bauwel en Ben Sluijs
Gebruiksaanwijzing der lyriek (Paul van Ostaijen)
Vrijdag 25 oktober om 20 uur in de schouwburg
Acteur Tom Van Bauwel en muzikant Ben Sluijs slaan de handen in elkaar voor een voorstelling rond
het werk van Paul van Ostaijen. De taal van van Ostaijen leent zich niet alleen om te lezen maar
vooral om te bekijken en te
beluisteren. Tom Van Bauwel
geeft zich gretig over aan van
Ostaijens teksten en gedichten. Hij roept en tiert, fluistert
en declameert vol overgave
en zelfspot. De saxofoon van
Ben Sluijs kronkelt zich ertussen, zingt, schreeuwt, volgt
het stampende ritme, swingt
en improviseert.
Toegang: 14 euro / 11 euro
(Vriendenprijs)

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 2012 en 31 augustus 2013. U kunt kandidaturen schriftelijk indienen bij het cultuurcentrum (Grote Markt 35) of via cultuurcentrum@herentals.be. De kandidaturen moeten voor
30 november binnen zijn.
Meer informatie en reglement: www.cultuurraadherentals.be

Info en tickets:
Cc ’t Schaliken,
Grote Markt 35, Herentals
cultuurcentrum@herentals.be
www.schaliken.be
tel. 014-28 51 30
oktober 2013
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tentoon

FILM

Werner Engelen
The Social Network As It Was Supposed To Be
Van zaterdag 21 september tot en met zondag 13 oktober in de Lakenhal
Open op woensdag, donderdag, vrijdag, zaterdag en zondag van 14 tot 17 uur
Soms lijkt het alsof we enkel in een virtuele wereld leven: vanachter onze computerschermen
hebben we contact met onze zogenaamde ‘vrienden’ . Vrienden die we gemakkelijk toevoegen op
Facebook maar die we eigenlijk alsmaar minder echt kennen. Werner Engelen wil in deze expositie
een kritisch antwoord bieden op deze evolutie. Binnen de grenzen van een typisch Kempens dorp
startte hij zijn zoektocht naar de authenticiteit van mensen.
De toegang is gratis.

Piet Stockmans
50 jaar grenzen verleggen met porselein
Van zaterdag 12 oktober tot en met zondag 3 november in kasteel Le Paige
Open op woensdag, donderdag, vrijdag, zaterdag en zondag van 14 tot 17 uur
Met Piet Stockmans verwelkomt het cultuurcentrum
een Belgische grootmeester in de keramische kunst.
De porseleintovenaar, die uitsluitend blauw-witte creaties maakt, behaalde heel wat nationale en internationale erkenningen en onderscheidingen. Dit jaar viert
Stockmans vijftig jaar vakmanschap. Speciaal voor dit
feestjaar maakt hij van kasteel Le Paige zijn atelier.
Het resultaat is een unieke expositie met objecten en
vloerinstallaties, geschoeid op de leest van Le Paige.
De toegang is gratis.

Nosferatu (1922)
Film met livemuziek
Dinsdag 29 oktober om 20 uur
in de schouwburg
Inleiding om 19.30 uur door Michiel De
Malsche en Romek Maniewski (Expulsion Propeller).
Om het filmseizoen te openen,
brengt ’t Schaliken Nosferatu,
eine Symphonie
des
Grauens
(1922). Dit expressionistisch meesterwerk van regisseur F.W. Murnau lag aan de basis van
de horrorcinema. In deze allereerste
verfilming van Bram Stokers Dracula
zien we hoe een onverschrokken zakenman naar Transsylvanië trekt en graaf
Orlok ontmoet. Dit is meteen het startschot voor een lange en spannende
reis. De stille zwart-witfilm krijgt speciaal voor deze vertoning een nieuwe
soundtrack, live uitgevoerd tijdens de
film door Expulsion Propeller.
Toegang: 8 euro / 5 euro (Vriendenprijs)

The Croods (+7 jaar)

Woensdag 30 oktober om 14.30 uur in
de schouwburg

Rudy Thijs
(Ver)Slag(en)
Van zaterdag 26 oktober tot en met zondag 17 november in de Lakenhal
Open op woensdag, donderdag, vrijdag, zaterdag en zondag van 14 tot 17 uur
Met als vaste ingrediënten fictieve portretten en acryl op
doek schetst Rudy Thijs een verslag van de hedendaagse samenleving. Hij focust zich op kleur, stijl en vormen uit kubisme, futurisme of popart. Vaak wil hij mensen een geweten
schoppen en met zijn vuist op tafel slaan. Soms neemt de
totale vertwijfeling of verslagenheid het over. Gelukkig zit
er genoeg slagkracht in de penseelstreek, de veeg van een
borstel of de troost van houtskool om zich te vermannen.
De toegang is gratis.

De knotsgekke familie Crood uit de
prehistorie woont
in een muffe donkere grot. Vader
Grug beschermt zijn
familie met verstikkende regels. Dat is
niet naar de zin van de avontuurlijke tienerdochter Eep, die de wijde wereld wil
gaan verkennen. Wanneer de grot verwoest wordt, kunnen ze niet anders dan
op ontdekkingsreis gaan. Reizend door
een spectaculair landschap, maken de
Croods kennis met een heel nieuwe wereld, vol avontuur en fantastische wezens. Deze animatiefilm is Nederlands
ingesproken.
Toegang: 5 euro / 3,50 euro
(Vriendenprijs)

8

oktober 2013

Shop in Thals
Zaterdag 5 oktober en zondag 6 oktober

Steps Shopping Day

op zondagnamiddag van 12 tot 17.30 uur

Circusworkshops in de straat op zaterdag
www.helemaalherentals.be

oktober 2013

9

sport
Sportkampen
Op 28, 29, 30 en 31 oktober kunnen kinderen en jongeren van zes tot veertien jaar deelnemen
aan sportkampen. Inschrijven kan via www.uitinherentals.be/sportkampen.

SportEvent Kempen
Houdt u van het betere stunt- en vliegwerk op de piste? Op dinsdag 29 oktober organiseert
Sportregio Kempen een sportieve topdag voor kinderen van tien tot veertien jaar. In de voormiddag gaan de deelnemers skiën op skipiste Aspen in Wilrijk. In de namiddag staan er pisterijden, BMX’en en skaten op het programma. Deze sportdag is ook toegankelijk voor jongeren
met een handicap. Deelnemen kost 30 euro per deelnemer, inclusief busvervoer, deelname en
materiaal voor de activiteiten, lesgevers en verzekering. Inschrijven kan voor 15 oktober bij de
sportdienst.

Wafelbowling voor personen met een handicap
Op zaterdag 19 oktober kunnen personen met een handicap en hun familie tussen 14 en
16 uur deelnemen aan een initiatie bowling. De initiatie vindt plaats in bowling Het Ven
(Vennen 35). Strike of geen strike, na deze initiatie bowling kunt u gezellig napraten bij een
wafel en een drankje. De Vennebowlers zorgen voor aangepast materiaal. Deelnemen is
gratis en alle deelnemers zijn verzekerd.

Klavertje vijf van G-Sport
Op zaterdag 5 oktober kunt u in
de Vossenberg kennismaken met
sporten voor personen met een
handicap. Van 11 tot 12 uur is er
G-gym en van 13 tot 14 uur is er
G-dans. Deze sporten zijn er voor
personen met een verstandelijke
handicap. Corpus Sanum zorgt
voor de begeleiding. Van 13 tot 15
uur laat IE-sport u kennismaken
met boccia, tafeltennis en curling.
Deze activiteiten zijn er voor personen met een fysieke handicap. Tijdens de middagpauze trakteren we de deelnemers op
een lekkere pannenkoek. Deelnemen is gratis en alle deelnemers zijn verzekerd.

JEUGD
Dwars-café
Bent u sportief én solidair? Wilt u per
fiets of mountainbike uw grenzen verleggen én geld inzamelen voor Broederlijk Delen? Doe dan mee aan één van de
fietstochten van Broederlijk Delen en ga
de dubbele uitdaging aan! Er staan verschillende avontuurlijke tochten op het
programma:
• Dwars door België: Van grenspaal
tot grenspaal, op de fiets of mountainbike (editie 1: 7, 8 en 9 juni 2014
(Pinksteren); editie 2: 14, 15 en 16 juni
2014).
• Dwars door Nicaragua: Mountainbiken door het land van meren en vulkanen (februari 2014).
• Dwars door Burkina: Ontdek het authentieke Afrika op de mountainbike
(oktober 2014).
Wilt u meer weten? Kom dan op donderdag 10 oktober om 20 uur naar café
De trappisten (Antwerpsesteenweg 487
in Westmalle) en bij een frisse pint krijgt
u alle informatie over de sportieve evenementen van Broederlijk Delen.
Meer informatie:
www.broederlijkdelen.be,
www.dwarsdoorbelgie.be,
els.verheyen@broederlijkdelen.be

Ijs(jes)schaatsen
Op zondag 6 oktober tussen 12.30 en 13.30 uur leert u op de ijsbaan van het Blosocentrum alle kunsten van de echte kunstschaatsers. Helemaal in hetzelfde thema kunt u nadien
genieten van een lekker koud ijsje. Deze activiteit is bestemd voor personen met een verstandelijke handicap vanaf vijf jaar en hun familie. Deelnemen is gratis en alle deelnemers zijn
verzekerd.

Meer informatie
Sportdienst, De Vossenberg, Markgravenstraat 93,
tel. 014-28 52 50, sportdienst@herentals.be
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Meer informatie
Jeugddienst, Stadspark z/n
tel. 014-21 21 86
jeugddienst@herentals.be
www.jeugddienstherentals.be
www.facebook.com/jeugddienst.
herentals

JEUGD
Grabbelpas flitst u terug naar de prehistorie
Grabbelpassers mogen zich voor de herfstvakantie, van maandag 28 tot en
met donderdag 31 oktober, opnieuw klaarmaken voor allerlei leuke activiteiten. De kinderen worden teruggeflitst naar de prehistorie waar ze kennis maken met oermensen en dinosaurussen. Op het programma staan onder meer een bezoek aan
het prehistorisch dorp in Eindhoven, het knutselen van dino-kijkdozen en holbewonersgrotten,
het aanleren van prehistorische dansen en het koken op een heus kampvuur. Het volledige programma staat op www.jeugddienstherentals.be. Vergeet niet dat uw kind voor de herfstvakantie
een Grabbelpas voor 2013 nodig heeft. Deze kost vier euro en kunt u bestellen via de website van
de jeugddienst of aan de balie van de jeugddienst.

ProSWAP herfstvakantie
Tijdens de herfstvakantie is er opnieuw een ProSWAPactiviteit waaraan alle twaalf- tot zestienjarigen kunnen deelnemen. Op donderdag 31 oktober worden zij letterlijk de lucht in geblazen
in het indoor skydivecentrum. Ze beleven de ervaring van een vrije val zonder uit een vliegtuig
te hoeven springen. In een verticale windtunnel wordt door middel van twaalf turbines een
windsnelheid opgewekt, die voldoende is om op te zweven. Hierdoor wordt als het ware een
vrije val gesimuleerd en vliegen de jongeren geheel vrij op de kracht van de wind. Voor deze
activiteit moeten ouders een toestemming om naar het buitenland te reizen geven, die u gratis
kunt afhalen op de dienst burgerzaken.
De inschrijvingen voor de Grabbelpas en de ProSWAP starten op maandag 7 oktober om
17 uur, zowel online als aan de balie van de jeugddienst. Vanaf dinsdag 8 oktober kunt u ook
telefonisch inschrijven. Het volledige programma en verdere informatie kunt u terugvinden
op www.jeugddienstherentals.be.

Dag en Nacht van de Jeugdbeweging
Op vrijdag 18 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 15.20 en 16.20 uur terecht aan het Dorpshuis van Noorderwijk, het Dorpshuis van Morkhoven en aan de Lakenhal. Jeugdhuis 10R20 organiseert 's avonds vanaf 21 uur de Nacht van de
Jeugdbeweging. De inkom is gratis.

Week van
de Fair Trade
Van woensdag 2 tot en met zaterdag
12 oktober vindt in België de twaalfde
editie van de Week van de Fair Trade
plaats. Samen met de fairtradetrekkersgroep en zijn partners zet Herentals die
week de schijnwerpers op Fair Trade en
overtuigen we zoveel mogelijk mensen
een eerlijke keuze te maken. Er staan
diverse activiteiten op het programma.

Cursus teelt en gebruik
van kiem- en
microgroenten
Nood aan een streepje versheid in uw
maaltijd? Teel dan uw eigen kiem- en
microgroenten: gewoon in uw keuken
of op de vensterbank. Iedere deelnemer ontvangt een zakje Zaad voor een
Beter Klimaat van 11.11.11 in het kader
van de Fair Trade Week. Op 4 oktober
kunt u ontdekken hoe u aan de slag
kunt gaan. De cursus duurt van 20 tot
21.45 uur en vindt plaats in de leskeuken van Campus Bovenrij (Bovenrij 30).
Deelnemen kost 4 euro voor leden van
VELT, 8 euro voor niet-leden.
Inschrijven is verplicht.
Meer informatie:
hermanblanche.rombouts@pandora.be

De pot op?
Op zaterdag 12 oktober viert Oxfam
de Wereldwinkeldag. Dat doen ze traditiegetrouw met potten choco. Wie
die dag tussen 10 en 16 uur een lege
chocopot meebrengt naar de Wereldwinkel, krijgt gratis een volle pot Oxfam-choco in ruil. U maakt bovendien
kans om één jaar lang gratis choco te
winnen. De actie is beperkt tot één
chocopot per klant.
De chocopasta staat symbool voor alle
wereldwinkelproducten. Wilt u meer
weten over eerlijke handel, surf dan
naar www.allekaartenoptafel.be.
Meer informatie: de Wereldwinkel,
Begijnhof 29, tel. 014-23 02 67
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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 om
14.30 uur vanuit een Herentalse
horecazaak en komen daar twee
uur later ook aan. U kunt telkens
kiezen tussen een korte en een
lange wandeling. Op zondag 29
september vertrekt de wandeling aan de Toeristentoren
(Heistraat), op 6 oktober aan ’t
Kroegske (Bovenrij 22), op 13 oktober aan De Swaen (Belgiëlaan 1), op 20 oktober aan De Posterijen (Grote Markt 13) en op 27 oktober aan Berkemus (Morkhovenseweg 153). Inschrijven
is niet nodig en deelnemen is gratis. De volledige kalender vindt u op www.uitinherentals.be/
toerisme en in de brochure bij de dienst toerisme.
Meer informatie: dienst toerisme, Grote Markt 35, 2200 Herentals,
tel. 014-21 90 88, toerisme@herentals.be

Voorleesmoment in de bib
Op woensdag 16 oktober om 14 uur kunnen kinderen van vier tot tien jaar weer komen luisteren
naar de verhalen van leesfeeën. Na het voorlezen maken de kinderen een knutselwerkje. Het
thema van deze namiddag is ‘verdriet’. U kunt uw kind vooraf inschrijven aan de balie van de bib.
Meer informatie: bibliotheek Herentals, Gildelaan 13, tel. 014-85 97 50,
herentals@bibliotheek.be, www.bibliotheek-herentals.be

Bibliotheekweek met verwendag
Van 12 tot 20 oktober
vindt de jaarlijkse Bibliotheekweek plaats
met als slogan: “Kom
binnen en zet u”. Alles draait dit jaar
rond de huiselijke
en gastvrije sfeer in
de bib. Hoogtepunt
is ongetwijfeld de
verwendag op zaterdag 12 oktober. De
medewerkers van de
bib zorgen dan voor
een uitgebreid dessertenbuffet. Voor
de kleintjes wordt er
een kinderhoekje ingericht waar ze kunnen genieten van een film, popcorn en een drankje.
Tijdens de verwendag zet de bib ook de winnaars van de Vliegactie in de bloemetjes. Bezoekers
van de bib in Noorderwijk worden op zaterdag 19 oktober in de watten gelegd. Ook voor hen
staat er een hapje en een drankje klaar.
Meer informatie: bibliotheek Herentals, Gildelaan 13, tel. 014-85 97 50,
herentals@bibliotheek.be, www.bibliotheek-herentals.be
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Brandhoutverkoop
Bosgroep Zuiderkempen
Naar jaarlijkse gewoonte organiseert
de vzw Bosgroep Zuiderkempen een
brandhoutverkoop van een 210 brandhoutloten uit de verschillende gemeenten van de Zuiderkempen. Het meeste
hout wordt op stam verkocht, wat wil
zeggen dat de kopers de bomen zelf
moeten kappen en verzagen. U kunt de
catalogus aanvragen bij de milieudienst
in het administratief centrum. De loten
in Mol en Balen worden verkocht op
donderdag 7 november om 19 uur in
Parochiezaal Sint-Andries in Balen, de
loten in Meerhout en Laakdal op vrijdag
8 november om 19 uur in parochiezaal
Gildenhuis in Meerhout en de loten
in Herselt, Westerlo, Olen, Herentals,
Hulshout en Herenthout op zaterdag 9
november om 9.30 uur in zaal Het 4de
oor in Olen.
Meer informatie: Bosgroep
Zuiderkempen, tel. 014-27 96 57

Brandhoutverkoop
Agentschap voor
Natuur en Bos
Op dinsdag 5 november om 19 uur
vindt er een grote brandhoutverkoop
plaats in zaal Dobbeldoes (Lindenstraat
2 in Oevel-Westerlo). Er zijn een negentigtal loten te koop in Herentals, Laakdal, Herselt, Westerlo, Olen en Geel.
Vanaf maandag 1 oktober kunt u een
gratis houtcatalogus afhalen bij de milieudienst in het administratief centrum.
De brandhoutverkoop is een organisatie van Het Agentschap voor Natuur
en Bos in samenwerking met de kerk
Westmeerbeek, de kerk Vorst-Laakdal,
de provincie Antwerpen, de vzw Kempens Landschap en het OCMW van Herentals.
Meer informatie:
Agentschap voor Natuur en Bos,
regio Netebronnen-Zuiderkempen,
tel. 014 63 93 63,
ant.anb@vlaanderen.be

aankondigingen
Foto- en digisalon van Anthony Fotoclub
De leden van Anthony Fotoclub presenteren hun werk van het afgelopen jaar op het 47ste fotoen digisalon. De tentoonstelling vindt plaats op zaterdag 5 oktober van 13 tot 22 uur en op zondag 6 oktober van 10 tot 19 uur in de Sint-Antoniuszaal (Kapucijnenstraat 7).
Meer informatie: www.anthonyfotoclub.be

Davidsfonds organiseert boekendag met randactiviteiten
Davidsfonds Noorderwijk-Morkhoven programmeert op vrijdag
1 november, van 10 tot 19 uur, haar jaarlijkse boekendag in het
parochiecentrum van Noorderwijk. Kunstenaar André Melis die
geboren werd in Noorderwijk en nu in Oevel woont, is te gast en
toont zijn werken. Traditioneel zijn er ook een heleboel randactiviteiten zoals het klassieke schaaktornooi, de stand genealogie
van heemkring Nortrevic en het pannenkoekenrestaurant. Om
16 uur vindt de proclamatie plaats van de jaarlijkse opstelwedstrijd voor kinderen uit het vijfde en zesde leerjaar. De leerlingen
schreven een opstel over oorlog en vrede in het kader van de
herdenking van het begin van de Eerste Wereldoorlog. De toegang is gratis.

Op uitstap naar Mechelen met Curieus
Op 26 oktober organiseert Curieus Herentals een daguitstap voor de hele familie naar Mechelen.
In de voormiddag bezoekt u het museum Kazerne Dossin. Na de lunch krijgt u een rondleiding in
de Mechelse brouwerij Het Anker. De verplaatsing gebeurt met de trein. Deelnemen kost 25 euro
(inclusief vervoer, exclusief lunch en onder voorbehoud van voldoende inschrijvingen).
Meer informatie en inschrijvingen:
Marleen De Meulemeester, gsm 0496-96 28 69, marleen.demeulemeester@telenet.be

Dubbelconcert met Dimitri Van Toren en De Vaganten
IEsport, de sportclub voor mensen met een motorische handicap, organiseert op vrijdag 18 oktober een dubbelconcert met Dimitri Van Toren en De Vaganten. Het concert vindt plaats in
cultuurcentrum ’t Schaliken en begint om 20 uur. De toegang bedraagt 20 euro. Houders van een
Vrijetijdspas betalen 5 euro. Als
u in een rolstoel zit, vermeldt u
dit bij uw reservatie. Dan wordt
hiermee rekening gehouden bij
het toekennen van uw plaats.
U kunt kaarten bestellen bij het
cultuurcentrum (Grote Markt
35, tel. 014-28 51 30,
www.schaliken.be/tickets).

More than Honey
Het gaat niet
goed met de bijenpopulatie in
de wereld, niet
met de wilde
bijen maar vooral niet met de honingbijen. Het aantal bijenkasten gaat de
laatste tien jaar drastisch achteruit
door een massale en geheimzinnige
bijensterfte. Dit dreigt op termijn grote
gevolgen te hebben voor de land- en
tuinbouw, voor de mens en de natuur.
In het kader van de Week van het Bos,
organiseert de milieuadviesraad een
vertoning van More than Honey, de veel
bekroonde documentaire uit 2012 van
de Zwitserse filmmaker Marcus Imhoof.
De regisseur probeert een verklaring te
vinden voor de bijensterfte en geeft een
verhelderende blik op de fascinerende
wereld van dit nuttige insect. De filmvertoning vindt plaats op vrijdag 11 oktober om 20 uur in de schouwburg van
cc ’t Schaliken. De toegang is gratis.

Noten en gezang
Onder de titel Noten en Gezang brengt
het Koninklijk Sint-Franciscuskoor u
een gevarieerd programma van lichte
klassieke muziek en bekende liederen
uit de muziekwereld, afgewisseld door
solistenwerk met stukken uit populaire
hedendaagse musicals. Dit alles onder
leiding van Greet Liekens. Tijdens het
concert kunt u genieten van taart met
koffie of andere dranken. Het concert
vindt plaats op zondag 13 oktober om
15 uur in de feestzaal van het Sint-Jozefinstituut (Burchtstraat 14). De toegang
bedraagt 8 euro. Kinderen jonger dan
twaalf jaar betalen 5 euro.

oktober 2013 13

aankondigingen
Herentalse Bierfeesten
Op zaterdag 26 en zondag 27 oktober vindt de zestiende editie van de Herentalse Bierfeesten
plaats in zaal ’t Hof. U kunt opnieuw proeven van meer dan honderd bekende en minder bekende
bieren, waarvan tien op vat. De deuren van de zaal gaan open om 12 uur. De toegang is gratis.

Nacht van het
Kempens Erfgoed

Meer informatie: www.herentalsebierfeesten.be

Herfstconcert Canta Libre
Op zaterdag 26 oktober bezorgt Canta Libre u, in samenwerking met jeugdfanfare De Noorderzonen, een gezellige, muzikale en culinaire avond in het parochiecentrum van Noorderwijk. Fijn afgewerkte meerstemmige koorliederen en luchtige jonge fanfaremuziek wisselen elkaar af terwijl
het publiek kan genieten van kaas en wijn. Het concert begint om 20 uur. Kaarten kosten 10 euro
in voorverkoop en 12 euro aan de kassa.
Meer informatie en tickets: Paul Van Hove, tel. 014-26 23 13, paul.van.hove123@telenet.be

Tweedehandsbeurs Gezinsbond
Op zondag 13 oktober organiseert de Gezinsbond Herentals haar tweedehandsbeurs. Deze beurs
vindt plaats van 14 tot 16 uur in zaal ’t Hof (Grote Markt 41). U kunt er baby- en kinderkleding,
zwangerschapskledij, speelgoed en meubeltjes kopen en verkopen. Wilt u verkopen, dan betaalt
u 3 euro per tafel (6 euro voor niet-leden van de Gezinsbond). Kledij en speelgoed verkoopt u
zelf. Grotere stukken (bedjes, tafel en stoeltjes, fietsjes, wiegjes, park, autostoeltjes, …) worden
verkocht door de Gezinsbond, Hiervoor draagt u bij verkoop 10 procent af aan de Gezinsbond.
De verkoop start om 14 uur.
Meer informatie en inschrijven:
Nicky Kienen, kienen_nicky@hotmail.com, gsm 0475-64 53 45 (na 18.30 uur)

Tweede editie van het Kunststraatje
Op zaterdag 5 oktober organiseert Tabula Rasa voor de tweede maal een Kunststraatje. Van 11
tot 18 uur kunt u tussen Hofkwartier en Augustijnenlaan flaneren tussen talrijke kraampjes met
schilderijen, keramiek, juwelen, brocante, hapjes en drankjes. Ook Amnesty international, SISP
en Oxfam wereldwinkel zijn aanwezig.
Meer informatie: Kunstatelier Tabula Rasa, Schoolstraat 44/2, k.a.TABULARASA@hotmail.com

Op vrijdag 22 november organiseren de
verenigingen en gemeenten van Kempens Karakter opnieuw de Nacht van
het Kempens Erfgoed. U kunt dan tussen 19 en 23 uur op heel wat plaatsen
terecht voor originele, toffe en bovendien gratis erfgoedactiviteiten. Niet alleen tentoonstellingen, rondleidingen
of vertellingen, maar ook workshops en
wandelingen laten u kennismaken met
het lokale erfgoed. Het volledige programma vindt u vanaf 22 oktober op
www.kempenskarakter.be. Bovendien
kunt u vanaf dan terecht in elke bibliotheek en gemeentehuis voor een duidelijke programmabrochure.
Meer informatie:
erfgoedcel Kempens Karakter,
Begijnhof 27, info@kempenskarakter.be,
tel. 014-21 97 00

Speelgoedbeurs
Kreatief
Op vrijdag 25 oktober bent u van 10 tot
16 uur welkom op de speelgoedbeurs
van vzw Kreatief. Wilt u zelf speelgoed
verkopen, dan betaalt u 2 euro (4 euro
voor niet-leden) per lopende meter. Op
tijd inschrijven is de boodschap want de
plaatsen zijn beperkt.
Meer informatie:
Elke Krijnen, Grote Markt 25,
kreatief.herentals@skynet.be,
tel. 014-23 12 77
14
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aankondigingen
Turen naar vogelkuren

Orgelfeest

In de nazomer en de herfst verzamelen eenden zich in groepjes op de Snepkensvijver. Wilt u meer
weten over de verschillende soorten eenden? Kom dan op 6 oktober tussen 8 en 11 uur naar de vogelkijkhut van Snepkensvijver aan de Lichtaartseweg. Een ervaren vogelkijker is aanwezig en helpt
u bij uw eerste stappen bij het kijken naar vogels. Misschien is er wel een kuifeend te ontdekken.
Meer informatie: Natuurpunt Nete en Aa, tel. 014-51 61 57 (Julien) en tel. 014-21 54 12 (Guy),
www.natuurpuntna.be

Win een wasmand bij strijkdienst 't Gerief
Als u in oktober, november of december uw was laat strijken door ’t Gerief, spaart u voor een
gratis kwaliteitsvolle wasmand. De strijkdienst is er voor iedereen en het werkt heel eenvoudig:
u brengt uw strijkgoed naar een atelier of punt en haalt deze op het afgesproken tijdstip netjes
gestreken weer af. Betalen doet u met het voordelige systeem van dienstencheques. ’t Gerief
heeft strijkateliers- en punten in Herentals, Lille, Olen en Vorselaar.
Meer informatie: www.tgerief.be, tel. 014-28 57 57

dag VaN de KrINgWINKeL

In oktober krijgt de begijnhofkerk een
nieuw orgel. Het huidige, historische
orgel is immers in verval en wacht op
restauratie. In afwachting van een jarenlange restauratie werkten Vic Nijs
(kapelaan begijnhofkerk) en Bart Wuilmus (orgelleraar academie), samen met
orgelbouwer Jos Moors uit Borgloon,
sinds 2010 aan een nieuw orgel. Al de
onderdelen van het nieuwe orgel zijn
met de hand gemaakt in het atelier van
deze orgelbouwer. Aan het instrument
is twee jaar gewerkt en de mooie eiken
orgelkast telt meer dan 600 klinkende
orgelpijpen waarvan de grootste drie
meter lang is. Het orgel krijgt een plaats
in de linkerzijbeuk van de kerk en dat
wordt feestelijk gevierd.
Op vrijdag 11 oktober om 20 uur krijgt
het orgel de zegen van bisschop Bonny.
Het orgel wordt dan ingespeeld door
Bart Wuilmus, met werk van Bach,
Böhm en Buxtehude. Ook het Catharinakoor maakt zijn opwachting. Op
donderdag 17 oktober om 20 uur is er
een samenzangavond met Jos Bielen
en Bart Wuilmus (orgel). Iedereen die
graag zingt, is welkom om mee te zingen. Het orgelfeest sluit af op zondag 27
oktober om 15 uur met een optreden
van Schola Gregoriana Cantabo en Bart
Wuilmus, die Gregoriaanse vespers van
Allerheiligen brengen. Het orgelfeest is
gratis.
Meer info: www.orgelherentals.be

Maak
kennis met
hergebruik in
De kringwinkel!

zaterdag
19 oktober

Duizenden
originele
kringdingen
in een
feestelijke sfeer!

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

www.dekringwinkelzuiderkempen.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 21/09 TENTOON Werner Engelen – The Social Network As It Was Supposed To Be /
Lakenhal / op woensdag, donderdag, vrijdag, zaterdag en
tot 13/10

Di

zondag van 14 tot 17 uur

Zo

29/09 UIT

Herfst- en winterwandeling / Toeristentoren, Heistraat /
14.30 uur

Di

01/10 RAAD

Gemeenteraad / Raadzaal administratief centrum, Augustijnenlaan 30 / 20 uur

Do

03/10 HUMOR

Han Solo – Bedankt / cc ’t Schaliken / 20 uur

Vr

04/10 INFO

Cursus kiem- en microgroenten / leskeuken Campus Bovenrij,
Bovenrij 30 / Een organisatie van VELT

THEATER Corpus Ca. – Lee / cc ’t Schaliken / 20 uur (inleiding om 19.15 uur)
Za

05/10 TENTOON Foto- en digisalon van Anthony Fotoclub / Sint-Antoniuszaal,
Kapucijnenstraat 7 / Van 13 tot 22 uur

Van 06/10 UiT
tot 10/10

Noorderwijk Kermis

Zo

Martin Heylen – Boeken en bubbels / Lakenhal / 10.30 uur

06/10 WOORD

TENTOON Foto- en digisalon van Anthony Fotoclub / Sint-Antoniuszaal,
Kapucijnenstraat 7 / Van 10 tot 19 uur

Di

TUIN

Biologisch tuinieren / Herentalse Volkstuinen / Feestzaal
Scheppersinstituut / 10 uur

UIT

Herfst- en winterwandeling / ’t Kroegske, Bovenrij 22 / 14.30 uur

08/10 SENIOR

Grijze panters - Infosessie bouwplannen woonzorg en
dienstencentrum Sancta Maria / Het Convent / 14 uur /
Info: Ruf Van Cauter, tel. 014-21 12 69

Wo 09/10 SOCIO

Familiegroep Vlaamse Alzheimer Liga – Zorg voor jezelf! /
Het Convent (Begijnhof 17) / Van 17 tot 19 uur

Do

Milieuadviesraad / Administratief centrum, Augustijnenlaan 30 /
20 uur

10/10 RAAD
HUMOR

Bas Birker – Boke Hertals / Foyer cc ’t Schaliken / 12.15 uur

Vr

11/10 NATUUR

Film – More than Honey / cc ’t Schaliken / 20 uur

Za

12/10 BIB

Verwendag in de bib / Gildelaan 13 / Van 10 tot 16 uur

INFO

Wereldwinkeldag / Wereldwinkel, Begijnhof 29 / Vergeet uw lege
pot choco niet!

Van 12/10 TENTOON Piet Stockmans – 50 jaar grenzen verleggen met porselein / Kasteel
Le Paige / op woensdag, donderdag, vrijdag, zaterdag en zondag
tot 03/11
13/10 MUZIEK
MUZIEK
UIT
Wo 16/10 FIETS
JEUGD
Do 17/10 INFO

Vr

Van 26/10 TENTOON Rudy Thijs – (Ver)Slag(en) / Lakenhal / Op woensdag, donderdag,
vrijdag, zaterdag en zondag van 14 tot 17 uur
tot 17/11
Za

26/10 UIT
MUZIEK

Herentalse Bierfeesten / Zaal ’t Hof / 12 uur
Herfstconcert van Canta Libre en jeugdfanfare De Noorderzonen
/ Parochiecentrum Noorderwijk / 20 uur

Za

26/10 HUMOR

Lankmoed – Stilt / cc ’t Schaliken / 20 uur

Zo

27/10 UIT

Herentalse Bierfeesten / Zaal ’t Hof / 12 uur

Di

TUIN

Bloemschikken van een grafstuk / Herentalse Volkstuinen /
Feestzaal Scheppersinstituut / 10 uur

UIT

Herfst- en winterwandeling / Berkemus, Morkhovenseweg 153
/ 14.30 uur

29/10 FILM

Wo 30/10 FILM

Film met Livemuziek – Nosferatu (1922) / cc ’t Schaliken / 20 uur
(inleiding om 19.30 uur)
The Croods (+7 jaar) / cc ’t Schaliken / 14.30 uur
Kermis in Noorderwijk
Van 06/10 tot 10/10

Vr

04/10 QUIZ

Van 5/10 ETEN
tot 10/10
ETEN

Wijkenkwis ten voordele van Derde Wereld, KLJ-lokaal
Noorderwijk / 20 uur
Mosselrestaurant Koninklijke fanfare De Noorderzonen /
Parochiecentrum
Mosselrestaurant WTC Scheef Kaderke / Café Welkom /
Elke dag vanaf 18 uur, behalve op zondag vanaf 16 uur

6/10 UIT

Discobar Sunshine / Café Parochiecentrum / 20 uur

Scala – Black Moon / cc ’t Schaliken / 20 uur / UITVERKOCHT

Di

08/10 UIT

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

UIT

Fietsgraveren / Fietspunt aan het station / Van 12 tot 16 uur
Voorleesmoment in de bib / Gildelaan 13 / Van 14 tot 15 uur
Informatienamiddag rond eenzaamheid en zingeving bij ouderen /
Lakenhal / 14.30 uur
Grijze panters – natuurwandeling / Het Convent / 14 uur /
Info: Ruf Van Cauter, tel. 014-21 12 69

DANS

Ann Van den Broek – The Red Piece / cc de Werft, Werft 32, Geel /
20.15 uur
Dubbelconcert met Dimitri Van Toren en De Vaganten /
cc ’t Schaliken / 20 uur
Vrouweninfo – De werking van de brandweer door Danny Van den
Bergh / Fundatiehuis, Begijnhof 27 / Van 13.30 tot 16.30 uur /
Info: Louisa van Sand, tel. 014-22 00 55
voor solisten met orkest / CC Zwaneberg, Cultuurplein 1,
2220 Heist-op-den-Berg / 20 uur

Za

Verwendag in de bib / Ring 26 / Van 10 tot 12 uur
19/10 BIB
WERELD- Atlantihda – Portugese volksmuziek / CC Zwaneberg, Cultuurplein 1,
MUZIEK 2220 Heist-op-den-Berg / 20 uur

Zo

20/10 THEATER Tweelicht & Zoon – Fleur (4+) / cc ’t Schaliken / 14.30 uur
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25/10 WOORD/ Tom Van Bauwel en Ben Sluijs – Gebruiksaanwijzing der lyriek
MUZIEK (Paul van Ostaijen) / cc ’t Schaliken / 20 uur

Zo

KLASSIEK Kamerfilharmonie Vlaanderen o.l.v. Herman Engels – Romantiek

16

Vr

Actie tegen fietsdiefstal / Stationsplein / Van 7 tot 19 uur

Koninklijk Sint-Franciscuskoor – Noten en gezang /
Sint-Jozefinstituut, Burchtstraat 14 / 15 uur

SENIOR

UIT

FIETS

Informatievergadering nieuwe stationsomgeving /
cc ’t Schaliken / 19.30 uur

Wielerwedstrijd voor amateurs / Vertrek om 13.30 uur
(categorie C, D en E) en om 15.30 uur (categorie A en B) /
Inschrijven aan Café Welkom

Fakkeltocht tegen armoede en uitsluiting / cc ’t Schaliken / 19 uur

VROUW

Wo 23/10 INFO

Bloedinzameling Rode Kruis / Parochiecentrum Noorderwijk,
Ring 27 / Van 17.30 tot 20.30 uur

5/10 SPORT

SOCIO

18/10 MUZIEK

BLOED

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

Za

van 14 tot 17 uur

Zo

22/10 RAAD

Herfst- en winterwandeling / De Posterijen, Grote Markt 13 /
14.30 uur

Do

10/10 UIT
UIT

Kaartprijskamp OKRA Noorderwijk / Café aan de sporthal van
Noorderwijk / 14 uur

Avond van het Nederlanstalige lied met dj De Witte Stilte /
Café Welkom
Foor eens lekker door met discobal marginal / Cafè Welkom
Discobar / Café Parochiecentrum / 20 uur

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 en dansen
donderdag

Dansen voor senioren op moderne muziek
(zonder partner) / Sportcomplex De Vossenberg /
Van 9 tot 12 uur / Info: Marie-Louise Bertels,
tel. 014-21 99 79

Elke dinsdag

Petanque, Het Convent / 13 uur /
minigolf, Info: Albert Corthout, tel. 014-21 99 79
kaarten of
bingo
Sportcomplex De Vossenberg / 13.30 uur /
Elke donderdag Fietsen
Info: Jef De Peuter, tel. 014-21 15 36

Overlijdens
04/08 Paula Nuyts (81), weduwe van Achiel Bekers
07/08	Robert Van Geystelen (76), echtgenoot van Simonne Delcambe
13/08 Jan Vertongen (69), echtgenoot van Elisabeth Daems
13/08 Carolus De Bie (90), echtgenoot van Jozefina Van Nueten
15/08 Bertha Der Kinderen (96), weduwe van Julius Aerts
17/08 Maria Bellens (98), weduwe van Carolus Janssens
18/08 Gabrielle De Canniere (92), weduwe van Lodewijk Ghysels
18/08 Francine Fuchs (88), weduwe van Raymond Gemoets
20/08 François Van de Vel (68), echtgenoot van Maria Lachi
20/08 Magdalena Deboel (79), weduwe van Jozef Lemmens
20/08 Franciscus Buyckx (85), echtgenoot van Filomena Moons
20/08 Frans Moons (81), echtgenoot van Angèle Van den Broeck
23/08 Maria Verwimp (77), echtgenote van Jean Verwimp
24/08 Leo van Leemputte (86), echtgenoot van Maria Jonghbloet
25/08 Elisabeth Jacobs (95)
26/08 Maria Wauters (90), weduwe van Emiel Vercammen
29/08 Maria Van Houdt (89), weduwe van Dionys Haemhouts
29/08 Franciscus Baeten (84), echtgenoot van Irma Veris
30/08 Edmond Kenis (82), weduwnaar van Anna Lathouwers
31/08	Theophiel Geyzen (79), echtgenoot van Delphina Hooyberghs
02/09 Hugo Mariën (64), echtgenoot van Miriam Eyckmans

Huwelijksaankondigingen

Sportelen
Elke maandag
Elke maandag

30/07 Lennert, zoon van Sofie Vets en van Bart Baeyens
30/07 Senne, zoon van Sofie Vets en Bart Baeyens
31/07 Cloé, dochter van Malika Salah en Steven Hofmans
05/08 André, zoon van Paula Ribeiro Martins Figueiredo en
		
José Rui Da Costa Figueiredo
06/08 Babajide, zoon van Mpho Magwaza en Abiodun Sadiq
10/08 Eothain, zoon van Mara Loon en Andy Van Der Steen
12/08 Zaynab, dochter van Faridah Gohari en Zahid Yousefi
13/08 Axl, zoon van Katrien Van de Poel en Tom Engelen
16/08 Liz, dochter van Stefanie Verbeeck en Jelle Van de Gender
20/08	Nicolaas, zoon van Sevginar Dzheferova en Johannes Schoonens
21/08 Lena, dochter van Tina Lievens en Kim Bamps
21/08 Jasmina, dochter van Milana Ganayeva
26/08 Jasper, zoon van Els Knaeps en Ronald Van Mieghem
27/08 Liesl, dochter van Eva Lambaerts en Tom Goris
27/08 Lenne, dochter van Eva Lambaerts en Tom Goris
28/08 Oskar, zoon van Annelies Van den Bosch en Tom T’Seyen
30/08 Lisa, dochter van Abigail Ano en William Coffee
01/09 Yvanka, dochter van Maryna Balia en Kris Anthoni
02/09 Blaine, zoon van Emmy Druyts
03/09 Siel, dochter van Mieke Gios en Gert Helsen
04/09 Fé, dochter van Inga Van den Plas en Sven Mertens
05/09 Maurice, zoon van Christel Eeman en Kenny Van den Heuvel

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.

Toni Verboven (Herentals) en Elke Lauwereys (Herentals)
Franciscus Van Laere (Herentals) en Wilma Verstrepen (Herentals)
Erickson Njoroge Gitau (Kenia) en Lucretia Finki (Herentals)
Er Perez Tabuena (Herentals) en Daisy Rivera Lacuesta (Schilde)
Kristof Lambaerts (Herentals) en Marieke De Vos (Boechout)

Huwelijken
Johan Verheyen (Herentals) en Tinneke Vervoort (Herentals)
Nick Peeters (Herentals) en Lien Haeseldonckx (Herentals)
Kevin van Grinsven (Herentals) en Christel Mercelis (Herentals)
Yves De Wit (Herentals) en Anja De Meyer (Herentals)
Guy Peeters (Herentals) en Leen Weckhuysen (Herentals)
Frederick Vanloon (Herentals) en Eve Van Roie (Herentals)
Stef Van de Perre (Herentals) en Evi Geerts (Herentals)
Frederik van Donderen (Herentals) en Annemieke Govers (Herentals)
Kenny Wuyts (Herentals) en Shana De Cock (Herentals)
Bart Wuyts (Herentals) en Jeroen de Hoon (Herentals)
Kristof Smolders (Herentals) en Jesse Gysels (Herentals)
Kobe Van Looy (Herentals) en Katrien Lambaerts (Herentals)
Johan Boeckstaens (Herentals) en Sandra Heylen (Herentals)
Bert Aerts (Herentals) en Els Vos (Herentals)
Joeri Liberloo (Herentals) en Petra Van Vlierberghe (Herentals)
Bart Deckers (Herentals) en Arjan De Kinder (Herentals)
Ronald Vanhove (Herentals) en Iréne Todie (Herentals)
Franciscus Van Laere (Herentals) en Wilma Verstrepen (Herentals)
Ben Vervloesem (Herentals) en Sietske Tielemans (Herentals)
Arnout Van Hoof (Antwerpen) en Caroline Koper (Herentals)
Kris Beirinckx (Herentals) en Peggy Van Laer (Herentals)
Eric Van Hout (Herentals) en Elly Daniels (Herentals)
Christian Bouveroux (Herentals) en Katleen Schelles (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

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
Awel

078-15 22 52
102

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

Huisartsenwachtpost Herentals - Nederrij 99

014-22 22 00

CardStop

070-344 344

Morkhoven en Noorderwijk

014-54 83 83

Tandartsen

090-33 99 69

Centrum Algemeen Welzijnswerk,
CAW De Kempen, Hofkwartier 23

014-21 08 08

Stadsdiensten

014-28 50 50

Child Focus
Administratief centrum - Augustijnenlaan 30

fax 014-21 78 28

Belastingen - Belgiëlaan 31

02-575 82 60

Bibliotheek - Gildelaan 13

014-85 97 50

BLOSO-centrum - Vorselaarsebaan 60

116000

Contact Center Personen met een handicap

0800-987 99

deN Babbelhoek
praatgroep Nederlands voor anderstaligen

0472-22 86 71
014-22 17 81
014-84 12 00

014-85 95 10

Den Brand
dagbesteding voor mensen met een handicap

Brandweer - Oud-Strijderslaan 1

014-25 82 10

De Dorpel, Sint-Waldetrudisstraat 37

014-21 40 73

Compostmeesters

014-28 50 50

Cultuurcentrum ’t Schaliken - Grote Markt 35

014-28 51 30

De Fakkel
vereniging waar armen het woord nemen

Defecten aan de openbare verlichting

0800-6 35 35

Diabetes Infolijn

0800-96 333
014-28 20 00

De Lijn

070-220 200

Dienstencentrum voor senioren, Begijnhof 17

bpost - Belgiëlaan 51

022-012 345

DocStop

Diftarinformatielijn

0800-97 687

Hummeltjeshof - Augustijnenlaan 22

014-23 17 18

Jeugddienst - Stadspark z/n

014-21 21 86

Kringwinkel Zuiderkempen - Lierseweg 132/A

015-23 73 93

Muziekacademie - Hikstraat 28

014-21 33 05

Netepark - Vorselaarsebaan

0487-99 06 23
014-21 40 73

00800-2123 2123

Drughulp - Hofkwartier 23

014-23 34 01

Eandis

078-35 35 00

Eigen Haard - Augustijnenlaan 28/6

014-85 98 00

Holebifoon

0800-99 533

014-85 97 10

IOK - Geel

014-58 09 91

NMBS - Herentals

03-229 56 14

JAC - Hofkwartier 23

014-23 34 01

OCMW (sociale dienst) - Nederrij 133/A

014-24 66 66

Kankertelefoon

078-15 01 51

Politiezone Neteland - Molenvest 23

014-24 42 00

MS-Liga Antwerpen

03-887 48 18

Recyclagepark - Hemeldonk 10

014-85 92 40

PIDPA (klantenservice)

0800-90 300

Woonzorglijn

078-15 25 25

Slachtofferhulp - Hofkwartier 23

014-21 08 08

Sportdienst - De Vossenberg, Markgravenstraat 93 014-28 52 50
Stadsarchief - Augustijnenlaan 1

014-21 28 00

Stedelijke werkplaats - Hemeldonk

014-85 92 40

Tekenacademie - Markgravenstraat 77

014-28 51 55

Toerisme Herentals - Grote Markt 35

014-21 90 88

Verkeerseducatief centrum - Vorselaarsebaan

Tele-onthaal

106

Vertrouwensartsencentra

02-533 12 11

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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105
03-830 30 25

Spreekuren

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: tel. 014-28 50 50.

Maandelijkse spreekuren

burgemeester Jan Peeters

eerste dinsdag van 10 tot 12 uur

Politie, brandweer, veiligheid en openbare orde, algemeen beleid en coördinatie,
communicatie en informatie, bevolking en burgerlijke stand, openbare werken
en gemeentelijk patrimonium

Federale overheidsdienst Sociale Zekerheid

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

schepen Mien Van Olmen
Ruimtelijke ordening, milieu en groenvoorzieningen, monumenten en
landschappen, landbouw en plattelandsontwikkeling
maandag van 10 tot 12 uur of na afspraak
[i] schepen.mien.van.olmen@herentals.be

schepen Jan Bertels
Financiën, jeugd, internationale samenwerking, informatica, huisvesting,
OCMW en kerkfabrieken
maandag van 18.30 tot 19.30 uur of na afspraak
[i] schepen.jan.bertels@herentals.be

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

schepen Wies Verheyden
Sport en personeel

in lokaal 022 in de kleine vleugel van het administratief
centrum

Rijksdienst voor pensioenen

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

Rijksdienst voor de sociale verzekering van
zelfstandigen
(pensioenen, ziekteverzekering, kinderbijslag, ... voor
zelfstandigen)
tweede woensdag van 9 tot 11 uur

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

Vlaams Woningfonds van de Grote Gezinnen
iedere dinsdag van 13.30 uur tot 16 uur

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

Fonds voor arbeidsongevallen
Elke eerste vrijdag van de maand van 9 tot 12 uur in
De Warande, Warandestraat 42, Turnhout.
[i] www.faofat.be of tel. 02-506 84 72

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

schepen Jan Michielsen
Mobiliteit, middenstand en lokale economie, markten en foren
alleen na afspraak
[i] schepen.jan.michielsen@herentals.be

schepen Anne-Mie Hendrickx
Preventie, gelijke kansen en integratiebeleid, gezondheidsbeleid,
kinderopvang, sociale economie en seniorenprojecten
maandag van 10 tot 12 uur of na afspraak
[i] schepen.anne-mie.hendrickx@herentals.be

schepen Fons Michiels
Sociale zaken en voorzitter OCMW
alleen na afspraak
[i] voorzitter@ocmwherentals.be

Spreekuren OCMW Herentals
- 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

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

BIBLIOTHEEK NOORDERWIJK
RECYCLAGEPARK

za

zo

14.00-20.00 14.00-20.00 14.00-20.00 14.00-20.00 14.00-20.00 10.00-16.00
18.00-20.00

14.00-16.00

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
17.00-19.30

HUMMELTJESHOF

07.00-18.00 07.00-18.00 07.00-18.00 07.00-18.00 07.00-18.00 09.00-17.00

SPORTDIENST

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

STADSARCHIEF

08.30-12.00 08.30-12.00 08.30-12.00 08.30-12.00 08.30-12.00
13.30-16.00 13.30-16.00
13.30-16.00 13.30-16.00
18.00-19.30

TOERISME HERENTALS

09.00-12.00 09.00-12.00 09.00-12.00 09.00-12.00 09.00-12.00 10.00-14.00
13.30-16.00 13.30-16.00 13.30-16.00 13.30-16.00

STEDELIJKE WERKPLAATS

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

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

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

Kermis in Noorderwijk - Van 6 tot 10 oktober
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