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

Heraanleg Koppelandstraat en Nonnenstraat
Op maandag 15 september start een aannemer met werkzaamheden in de
Koppelandstraat en de Nonnenstraat (tussen Koppelandstraat en Lantaarnpad). De werkzaamheden omvatten een heraanleg van de rijweg en de stoepen, een volledige vernieuwing van de riolering en een nieuwe groenaanleg.
Ook legt de stad een nieuwe inrit aan voor de personeelsparking van het
administratief centrum. Na de heraanleg geldt in de Koppelandstraat voor
gemotoriseerd verkeer voortaan enkelrichting (van Grote Markt naar Augustijnenlaan).
De heraanleg van de Koppelandstraat en de Nonnenstraat is de zevende fase
in de heraanleg van het stadscentrum. In elke fase en bij elk dossier worden
het mobiliteitsplan en het gemeentelijk structuurplan als basis genomen. Het
stadsbestuur schenkt ook aandacht aan de toegankelijkheid, de leefbaarheid
en de duurzaamheid van de vernieuwde straten. Zo worden niet alleen de
zichtbare elementen (zoals de straatinrichting en de groenaanplantingen)
maar ook de niet-zichtbare technieken in de ondergrond (zoals de riolering
en de nutsvoorzieningen) grondig vernieuwd.
In februari 2015 zorgt de aannemer voor de afwerking en tegen maart 2015
moeten de werkzaamheden afgerond zijn. De planning is wel afhankelijk van
de weersomstandigheden. De werf is toegankelijk voor voetgangers. Auto’s
en andere gemotoriseerde voertuigen volgen een lokale omleiding.

Meer informatie:

technische dienst, administratief centrum, Augustijnenlaan 30,
tel. 014-28 50 50, info@herentals.be,
www.herentals.be/wegenwerken

voorwoord ...

deze maand

Veilig terug naar school
De vakantie is voorbij. Ik hoop dat ieder van u een ontspannende zomertijd heeft beleefd
en dat de batterijen terug opgeladen zijn. De vele zomeractiviteiten in onze stad zijn achter
de rug. Zij brachten veel volk op de been. Hoogtepunten deze zomer waren zeker de zeer
geslaagde jubileumeditie van Herentals Fietst Feest en de druk bijgewoonde Ronde van
Noorderwijk. Dat kon enkel dankzij het werk van honderden vrijwilligers en organisatoren. Ik wil hen daarvoor uitdrukkelijk danken.
Tijd om opnieuw aan de slag te gaan, ook voor de allerkleinsten. Onze kinderen gaan terug naar school. Velen gaan voor het eerst te voet of per fiets deelnemen aan het drukke
verkeer op de schoolroute. Veilig rijden is altijd, maar vooral in deze periode, van absoluut
belang. De politie Neteland en de stadswachten zullen in de eerste weken van het nieuwe
schooljaar extra verkeerstoezicht doen op drukke kruispunten en schoolroutes. Hou rekening met de kinderen in het verkeer!
Ieder van ons kan zijn steentje bijdragen om te komen te minder verkeerslachtoffers dit
schooljaar. Onze kinderen rekenen ook op u.
Uw burgemeester,
Jan Peeters
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Wetenswaard
Doe mee met de samenaankoop groene energie

stads
krant
Colofon
Administratief centrum
Augustijnenlaan 30
2200 Herentals
info@herentals.be

De provincie Antwerpen organiseert dit jaar opnieuw een groepsaankoop van 100
procent groene energie. Nog tot 30 september kunt u zich vrijblijvend inschrijven op
www.samengaanwegroener.be. De vorige jaren was de actie een succes. In 2013 schreven
1.391 Herentalse gezinnen zich in. Hiervan gingen er 1.000 ook effectief in op het aanbod van
de winnende energieleverancier.
Het stadsbestuur steunt de actie en organiseert samen met de provincie inschrijvingssessies
op:
• maandag 1 september van 9 tot 20 uur in de benedenzaal van het administratief centrum
• maandag 8 september van 9 tot 17 uur in het Dorpshuis van Noorderwijk
Ook de leden van het armoedeoverleg helpen u bij uw inschrijving. Zij staan voor u klaar op:
•	dinsdag 16 september van 13 tot 16 uur in het buurthuis van Diependaal (Musketstraat
100)
• woensdag 17 september van 13 tot 16 uur in De Dorpel (Sint-Waldetrudisstraat 37)
• donderdag 18 september van 13 tot 16 uur in De Cirkel (Lierseweg 132)
• vrijdag 19 september van 13 tot 16 uur in de Dorpelshop (Spekmolenstraat 2)
Breng zeker uw laatste eindafrekening van gas en elektriciteit mee.

maandelijks informatieblad van het
stadsbestuur van Herentals
verschijnt niet in juli en augustus

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

Verantwoordelijk uitgever:
Jan Peeters, burgemeester
Spoorwegstraat 27
2200 Herentals

Septemberkermis

Aankondigingen voor de Stadskrant van
oktober moeten uiterlijk op maandag 1
september bij de redactie zijn. De redactie
heeft het recht inzendingen te weigeren, in te
korten en te wijzigen.
DRUK: IPM printing
Gedrukt op 100 % gerecycleerd papier
Op www.herentals.be/stadskrant kunt u op
het einde van elke maand de Stadskrant voor
de volgende maand downloaden. Als u de
stad via Facebook of Twitter volgt, krijgt u een
bericht telkens als er een nieuwe Stadskrant
is.

Van 30 augustus tot 8 september staat de Septemberkermis op de Grote Markt. De officiële
opening van de kermis vindt plaats op zaterdag 30 augustus om 18 uur in de Lakenhal. Na de
opening is er een rondgang onder muzikale begeleiding van fanfare De Noorderzonen.
Het kermiscomité, het stadsbestuur en de vzw Toerisme Herentals zorgen voor enkele leuke
extra's. Zo staat er op woensdag 3 september een infostand aan de Lakenhal waar kinderen
tussen 14 en 17 uur een ingekleurde tekening kunnen inruilen voor kortingskaartjes. Het
stadsbestuur verdeelt de in te kleuren tekeningen via de Herentalse scholen. U kunt de
tekening ook afprinten via www.herentals.be/septemberkermis.
Verder is er dit jaar opnieuw een kermisrommelmarkt. Die vindt plaats op zondag 7 september,
van 14 tot 18 uur. Wilt u deelnemen, schrijf u dan vóór woensdag 3 september in via www.
herentals.be/rommelmarkt of met het inschrijvingsformulier dat u vindt in het administratief
centrum (Augustijnenlaan 30). Op maandag 8 september sluit de kermis af met een familiedag.
Meer informatie: technische dienst, administratief centrum, Augustijnenlaan 30, tel. 014-28 50 50,
technische.dienst@herentals.be

Nieuwe openingsuren voor het stadsarchief
Op 1 juli veranderden de openingsuren van het stadsarchief. Het archief is voortaan open van
maandag tot en met vrijdag, telkens van 9 tot 12 uur. Het schepencollege besliste deze wijziging door te voeren in het kader van de besparingen. Vroeger liepen de openingsuren van het
archief gelijk met die van het administratief centrum. Daarbij was het archief ook twee zaterdagen per maand open. Na onderzoek van de bezoekersaantallen bleek dat het niet nodig is
om deze ruime openingstijden te behouden.
Meer informatie: stadsarchief, Augustijnenlaan 1, tel. 014-21 28 00, info@herentals.be
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School- en studietoelagen, ook voor u?

Stad verkoopt
afgedankt materiaal via
onlineveiling

Studeren is van groot belang voor de toekomst van uw kind. De Vlaamse overheid wil iedereen
de kans bieden om een diploma te behalen. Een schooltoelage of een studietoelage kan daarbij
helpen. U kunt een toelage aanvragen voor kleuters, leerlingen in het lager en secundair
onderwijs en studenten in het hoger onderwijs. Aanvragen voor het schooljaar 2014-2015 kunt
u van 1 augustus 2014 tot en met 1 juni 2015 binnenbrengen. De grootte van uw gezinsinkomen
bepaalt of u recht hebt op een toelage.

Het stadsbestuur verkoopt elk jaar
oude voertuigen, machines en ander

U kunt uw aanvraag online indienen. Daarvoor hebt u uw elektronische identiteitskaart en
een kaartlezer nodig, ofwel een federaal token. Surf naar www.studietoelagen.be en volg de
instructies op het scherm. Werkt u liever met een papieren formulier? Vraag er dan naar op
het secretariaat van de school.

materiaal dat uit dienst werd geno-

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

onlineveiling.

men. Vanaf dit jaar gebeurt dat niet
meer via een openbare verkoop op de
stedelijke werkplaats, maar wel via een

De verkoop gebeurt in samenwerking
Vlaanderen

met veilingbureau I&O Auctions. Om

Vlaanderen

is onderwijs

deel te kunnen nemen moet u zich

is onderwijs

registreren op www.io-auctions.com.
Tot maandag 8 september om 18 uur
kunt u via deze website een bod indienen. Hou er rekening mee dat u boven
op dit bod nog 17 procent veilingkosten en 21 procent btw betaalt. Wilt u

NL De school- of studietoelage is een financiële premie om de
schoolkosten te betalen: van de kleuterklas tot de hogeschool of
universiteit. Dien je aanvraag in tussen 1 augustus 2014 en 1 juni 2015.
Ontdek of je in aanmerking komt op www.studietoelagen.be of bel 1700
(gratis nummer).

de goederen eerst bekijken, dan kan

DE Die Schulzulage bzw. Studienbeihilfe ist ein finanzieller Zuschuss
zur Bezahlung der Ausbildungskosten: von der Vorschulklasse bis zur
Hochschule oder Universität. Reichen Sie Ihren Antrag zwischen dem 1.
August 2014 und dem 1. Juni 2015 ein. Erfahren Sie, ob Sie berechtigt sind,
auf www.studietoelagen.be oder wählen Sie 1700 (kostenlose Nummer).

Vraag ze op tijd aan
(vanaf de kleuterschool).

1 op 4 heeft er recht op.
Van kleuter tot student.
Dien je aanvraag in van 1 augustus 2014
tot en met 1 juni 2015.
Hulp nodig bij je aanvraag? Kijk op
www.studietoelagen.be, bel gratis 1700
of ga naar het schoolsecretariaat of de
studentenvoorzieningen.

WWW.STUDIETOELAGEN.BE OF BEL 1700

FR Une allocation scolaire ou allocation d’études est une aide financière
consacrée au paiement des frais de scolarité : de la maternelle à la haute
école ou l’université. Déposez votre demande entre le 1er août 2014 et
le 1er juin 2015. Pour connaître les conditions d’octroi, visitez notre site
www.studietoelagen.be ou appelez le 1700 (numéro gratuit).
HU Učenička i studentska stipendija je novčana potpora u svrhu plaćanja
troškova školarine: od vrtića do visokih škola ili univerziteta. Prijavu za
dodjelu stipendije možete podnijeti između 1. kolovoza 2014. i 1. lipnja
2015. godine. Posjetite našu stranicu www.studietoelagen.be ili pozovite
1700 (poziv je besplatan) i saznajte imate li pravo na stipendiju.

school- en
studietoelagen
Vraag ze op tijd aan
(vanaf de kleuterschool).

 من صف:  وهي عالوة مالية من أجل تسديد األقساط المدرسية: المنحة المدرسية أو المنحة الدراسيةAR
 يونيو1  وحتى2014  أغسطس1  باشروا بتقديم طلبكم ما بين.الروضة ولغاية التعليم العالي أو الجامعي
 اكتشفوا إذا كنتم تأتون ضمن األشخاص المؤهلين لذلك من خالل تصفّح موقع الويب.2015
www.studietoelagen.be
) رقم مجاني1700 )أو اتصلوا بالرقم.

PL Dodatek szkolny lub dodatek dla młodzieży uczącej się to finansowe
wsparcie na wydatki związane z nauką, dla dzieci przedszkolnych, szkolnych
i studiujących. Wnioski należy składać pomiędzy 1 sierpnia 2014 roku a 1
czerwca 2015 roku. Aby sprawdzić, czy przysługuje Państwu prawo do tego
świadczenia, należy wejść na stronę internetową: www.studietoelagen.be lub
zadzwonić pod numer: 1700 (numer bezpłatny).
RU Школьное или учебное пособие – это финансовая поддержка для
оплаты расходов на образование: от детского сада до института и
университета. Заявление на получение пособия можно подать с 1
августа 2014 г. по 1 июня 2015 г. Узнать, положено ли вам пособие,
можно на веб-сайте www.studietoelagen.be или по телефону 1700
)бесплатный номер).
TU Okul ya da öğrenim ödeneği, anaokulundan yüksekokula veya
üniversiteye kadar, okul masraflarının ödenmesi için verilen mali bir
primdir: Başvurunu 1 Ağustos 2014 ile 1 Haziran 2015 tarihleri arasında
yapın. www.studietoelagen.be adresinden, bu yardımdan yararlanıp
yararlanamayacağını öğrenin, ya da 1700’a telefon edin (ücretsiz).

WWW.STUDIETOELAGEN.BE OF BEL 1700

Onderhoud van bomen in Begijnenvest en Nonnenvest
De eiken in de Begijnenvest zijn oud, verzwakt en bevatten veel dood hout. Uit veiligheidsoverwegingen besliste het stadsbestuur om de dode takken te laten verwijderen, een inventarisatie
en een veiligheidscontrole van de bomen te laten uitvoeren, en een rapport met advies voor
het toekomstige beheer te laten opmaken. De stad ging hiervoor een samenwerkingsovereenkomst aan met Regionaal Landschap Kleine en Grote Nete (RLKGN). Omdat de Begijnenvest
historisch en landschappelijk zeer waardevol is, kan RLKGN 70 procent van de kosten subsidiëren. Ook het OCMW gaat een samenwerkingsovereenkomst aan met RLKGN om de bomen in
de Nonnenvest aan te pakken.
Meer informatie: dienst milieu, administratief centrum, Augustijnenlaan 30, tel. 014-28 50 50,
info@herentals.be

dat op vrijdag 5 september tussen 10
V.U. Marleen Deputter, Agentschap voor hoger onderwijs, volwassenenonderwijs en studietoelagen, Afdeling Studietoelagen, Koning Albert II-laan 15, 1210 Brussel. • Schooljaar 2014 -2015

school- en
studietoelagen

V.U. Marleen Deputter, Agentschap voor hoger onderwijs, volwassenenonderwijs en studietoelagen, Afdeling Studietoelagen, Koning Albert II-laan 15, 1210 Brussel. • Schooljaar 2014 -2015

ES La beca escolar o de estudios es una prima económica para pagar
los gastos escolares: desde infantil hasta secundaria o la universidad.
Presenta tu solicitud entre el 1 de agosto de 2014 y el 1 de junio de 2015.
Averigua si puedes beneficiarte de una beca en www.studietoelagen.be
o llama al 1700 (número gratuito).

en 12 uur in de Stedelijke Werkplaats
(Hemeldonk 8) of op het einde van de
Laarstraat in Noorderwijk. De juiste
locatie staat bij elk lot vermeld. Op
woensdag 17 september kunt u de aan
u toegewezen goederen ophalen.
Let op: de gevonden fietsen worden
niet via de veiling verkocht maar via
vzw Fietsenatelier Mol. De medewerkers van deze sociale werkplaats knappen de fietsen eerst voor u op. Voor
meer informatie kunt u contact opnemen met het Fietsenatelier via 014-32
14 45, info@fietsenatelier.be of www.
fietsenatelier.be.
Meer informatie: Stedelijke Werkplaats,
Hemeldonk 8, tel. 014-85 92 40,
info@herentals.be
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MILIEU
Behaag Onze Kempen!
Traditiegetrouw kunt u in september en oktober inheemse en streekeigen haagplanten,
fruitbomen, klimplanten en heesters aankopen via de actie Behaag Onze Kempen. Op

Voorontwerp tweede
Algemeen Oppervlaktedelfstoffenplan

www.iok.be/bok en in de gratis infobrochure vindt u heel wat nuttige informatie om
te bepalen welke soorten geschikt zijn voor uw tuin. U bent ook welkom op een van de

Het voorontwerp van het tweede Al-

infoavonden in de regio: op woensdag 1 oktober in vrijetijdscentrum De Mixx in Herselt

gemeen

(Asbroek 1), op donderdag 2 oktober in ontmoetingscentrum De Djoelen in Oud-Turnhout

ligt tot en met 30 september 2014 ter

(Steenweg op Mol 3) en op maandag 6 oktober in vrijetijdscentrum De Kruierie in Balen
(Bevrijdingsstraat 1). De infoavonden starten telkens om 20 uur. Inschrijven is niet nodig.
Bestellen kan van 1 september tot 31 oktober, bij voorkeur via het bestelformulier op www.
iok.be/bok. Een papieren bestelformulier vindt u bij de milieudienst in het administratief

Oppervlaktedelfstoffenplan

inzage bij de dienst milieu in het administratief centrum. U kunt het ook
raadplegen op www.lne.be/AOD2. Opmerkingen moeten uiterlijk op 30 sep-

centrum. Wilt u uw bestelling telefonisch doorgeven, bel dan naar de milieudienst (tel. 014-

tember 2014 toekomen bij de afdeling

28 50 50), Herman Puls (gsm 0496-96 78 27, van 18 tot 21 uur) of Riet Janssens (gsm 0474-40

Land en Bodembescherming, Onder-

66 63, van 18 tot 21 uur). Als u de betaling via een overschrijving in orde hebt gebracht, kunt

grond en Natuurlijke Rijkdommen van

het plantgoed afhalen in de Stedelijke Werkplaats (Hemeldonk 8) op zaterdag 22 november

de Vlaamse overheid. Het Algemeen

tussen 9.30 uur en 11.30 uur.

Oppervlaktedelfstoffenplan geeft de
behoefte aan oppervlaktedelfstoffen

TIP: De actie biedt vanaf dit jaar ook Vlaco-compost in zakken van 40 liter aan. Ideaal om
uw bodem te verrijken bij de aanplant van fruitbomen en hagen.

nodig zijn om de bevoorrading op een

www.iok.be/bok,

duurzame manier te verzekeren.

behaag.onze.kempen@iok.be

Stroomgebiedbeheerplannen voor Schelde en Maas
tot

8

januari

2015

liggen de ontwerpen van de
stroomgebiedbeheerplannen
voor Schelde en Maas 20162021 in openbaar onderzoek.
Op

www.volvanwater.be

kan

iedereen de plannen raadplegen
en erop reageren via een digitaal
inspraakformulier.
De stroomgebiedbeheerplannen
bepalen wat Vlaanderen zal
doen om de toestand van de waterlopen en het grondwater te verbeteren en om ons beter
te beschermen tegen overstromingen. Ook de zoneringsplannen en de gebiedsdekkende
uitvoeringsplannen, die vastleggen hoe en wanneer het afvalwater van alle huizen in
Vlaanderen gezuiverd wordt, zijn in de stroomgebiedbeheerplannen opgenomen.
Meer informatie: www.volvanwater.be, www.integraalwaterbeleid.be
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voor de huidige en de toekomstige
generaties. Het bevat ook acties die

Meer informatie:

Nog

(zoals klei, leem en bouwzanden) weer

september 2014

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

WELZIJN
Kankertelefoon wordt Kankerlijn en krijgt een gratis
nummer

Dag Tegen Kanker in het
AZ Herentals

De Vlaamse Liga Tegen Kanker
doopte de bekende Kankertelefoon om tot de Kankerlijn. Voortaan kunnen patiënten en hun familie en vrienden gratis terecht
op het nummer 0800-35 445.
Een professioneel team staat elke
werkdag van 9 tot 12 uur en van
13 tot 17 uur klaar met eerlijke en
correcte informatie én een luisterend oor. Voor complexe vragen
verbinden zij u door met een oncoloog, een prostaatverpleegkundige of een oncopsycholoog. Als u
af en toe behoefte hebt aan een
ondersteunende babbel, dan bellen zij u regelmatig op.

Naar jaarlijkse gewoonte neemt het
AZ Herentals deel aan de Dag Tegen
Kanker. Op donderdag 18 september
kunnen kankerpatiënten in het ziekenhuis deelnemen aan verwensessies en
workshops. In het praatcafé kunnen
ze genieten van een drankje en hapje
terwijl ze lotgenoten, vrijwilligers en
zorgverleners ontmoeten.
Meer informatie: AZ Herentals, Sofie
Anthonis, tel. 014-24 61 82,
sociale.dienst@azherentals.be

De Roze Draad

De nieuwe Kankerlijn is ook te
bereiken via www.kankerlijn.be.
Daar kunt u een vraag eenvoudig
stellen via een invulformulier. De
medewerkers van de Kankerlijn
zorgen dan voor een antwoord of nodigen u uit om verder in gesprek te gaan.

Plantjesweekend Kom Op Tegen Kanker
Al sinds 1995 verkopen duizenden vrijwilligers
tijdens het derde weekend van september
azalea’s ten voordele van Kom Op Tegen Kanker. Voor de twintigste editie van het Plantjesweekend op 19, 20 en 21 september is de organisatie nog op zoek naar extra helpende handen. U kunt zelf kiezen hoe lang u wilt helpen:
een paar uur, een namiddag, een hele dag, …
U staat bovendien nooit alleen aan een verkoopstand maar u krijgt altijd ondersteuning
van mensen met ervaring. Wilt u graag helpen, kom dan naar de infoavond op maandag
8 september om 18.30 uur in het administratief centrum (Augustijnenlaan 30). Inschrijven
kan bij de dienst preventie (tel. 014-28 50 50,
preventie@herentals.be).
Meer informatie: dienst preventie, administratief centrum, Augustijnenlaan 30, tel. 014-28
50 50, info@herentals.be

De Roze Draad brengt persoonlijke
verhalen van vrouwen met borstkanker. Jo Lemaire, al vijf jaar actief voor
Think Pink, zorgt voor passende liedjes. Martine Jonckheere, actrice en zelf
getroffen door borstkanker, vertelt de
verhalen als bindteksten.
De dames van de Lions Club De Lakenpoortse Herentals nodigen u uit voor
deze voorstelling. Zij willen samen
met de artiesten en vzw Think Pink
extra aandacht vragen voor de strijd
tegen borstkanker. Samen willen zij
een boodschap brengen van hoop,
maar soms ook eentje van dagelijkse
realiteit. De voorstelling vindt plaats
op vrijdag 19 september om 20 uur in
de schouwburg van cultuurcentrum ’t
Schaliken. Tickets kosten 18 euro.
Meer informatie en tickets: cc ’t
Schaliken, Grote Markt 35,
tel. 014-28 51 30, www.schaliken.be

september 2014
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WELZIJN
Lagerugpijn? Rugschool AZ Herentals
kan helpen
De nieuwe rugschool van het AZ Herentals heeft een door het
Fonds voor de Beroepsziekten (FBZ) erkend programma voor
lagerugpijn. Bent u een rugpatiënt? Doet u rugbelastend werk,
maar bent u momenteel arbeidsongeschikt? Maak dan een afspraak met de revalidatiearts van het AZ Herentals om te weten
of u in aanmerking komt voor dit programma. Het FBZ betaalt de
behandeling terug. Ook uw werkgever heeft er baat bij: niet alleen is zijn medewerker sneller terug, hij krijgt ook een tegemoetkoming voor ergonomisch advies.
Meer informatie: AZ Herentals, dienst ambulante revalidatie,
tel. 014-24 64 52

AZ Herentals zoekt vrijwilligers
Wie in een ziekenhuis terechtkomt, wordt voor een groot deel
afhankelijk van anderen. De verpleegkundigen doen hun uiterste
best om de patiënten met warmte en liefde te omringen. Maar
de werkdruk ligt hoog en de zorg wordt alsmaar complexer, waardoor de verpleegkundigen soms niet genoeg tijd hebben. Om de
patiënten die extra aandacht te geven die ze nodig hebben, is het
AZ Herentals op zoek naar enthousiaste vrijwilligers. Als vrijwilliger biedt u patiënten een luisterend oor, helpt u hen bij maaltijden en wandelingen, begeleidt u hen naar consultaties of houdt u
hen gewoon gezelschap.
Meer informatie: AZ Herentals, Liesbet Luyten,
diensthoofd patiëntenbegeleiding, tel 014-24 62 48,
liesbet.luyten@azherentals.be

Gezocht: vrijwilligers voor een seniorenenquête
Het stadsbestuur en de seniorenraad organiseren dit najaar een
grote enquête om de behoeften van de Herentalse senioren in
kaart te brengen. De enquête werd opgesteld door professor Verté van de Vrije Universiteit Brussel. Aan de hand van de resultaten
kan de stad haar beleid beter afstemmen op wat senioren echt
nodig hebben.

Het OCMW zorgt voor een korte opleiding en een badge waarmee u zich kunt legitimeren. Bent u geïnteresseerd, schrijf u dan
uiterlijk op 1 oktober vrijblijvend in voor de vormingsdag. Die
vindt plaats op vrijdag 3 oktober om 14 uur in het administratief
centrum (Augustijnenlaan 30). Daarna beslist u of u al dan niet
meewerkt.
Meer informatie en inschrijvingen: Betty Peeters, dienstencentrum
’t Convent, Begijnhof 17, tel. 014-28 20 00, bettypeeters@
ocmwherentals.be

Vermiste personen met dementie snel
en efficiënt opsporen
Personen met dementie vinden soms de weg naar huis niet meer
terug, of ze gaan net op zoek naar herkenningspunten uit hun
verleden. Wanneer een persoon met dementie vermist is, slaat
al snel de paniek toe en gaan partner, familie, mantelzorgers of
thuiszorgdiensten soms in het wilde weg op zoek. De stuurgroep
dementie van Herentals heeft samen met alle betrokken partijen
een procedure uitgewerkt om een vermiste persoon met dementie snel en efficiënt op te sporen.

Samenwerking
Bij het opsporen van een vermiste persoon is er een goede samenwerking nodig tussen de personen en diensten die de vermiste persoon kennen en de professionele diensten die het gewend
zijn om iemand op te sporen. Bij een vermissing in Herentals
staan de volgende diensten klaar om te helpen: Lokale Politie Neteland, dienstencentrum ’t Convent, het stadsbestuur, de dienst
voor gezinszorg en aanvullende thuiszorg, vzw Sociaal Centrum,
vzw Sowel, De Voorzorg, Landelijke Thuiszorg en de Christelijke
Mutualiteit.

Fiche vermiste persoon

Om de enquête uit te voeren, is de seniorenraad op zoek naar
vrijwilligers die een twintigtal vragenlijsten in hun buurt willen
verdelen en weer ophalen. De vrijwillige enquêteurs:
•	zijn sociaal, vriendelijk en hulpvaardig;
• kunnen aandachtig luisteren;
•	kunnen nauwgezet werken, afspraken nakomen en verantwoordelijkheid nemen.

De stuurgroep dementie maakte een informatiefiche op die u
een houvast biedt bij het terugvinden van een vermiste persoon.
Vraag ernaar bij een van de betrokken diensten of download de
fiche op www.ocmwherentals.be. Op de fiche vindt u eerst een
opsomming van de acties die u moet ondernemen wanneer u
vaststelt dat er iemand vermist is. Daarna is er plaats om de gegevens van de persoon met dementie en de gegevens van contactpersonen in te vullen. Dit deel kan vooraf ingevuld worden door
de partner, een familielid of de thuiszorgdienst. Ten slotte kunt u
noteren welke (zoek)acties al zijn uitgevoerd en kunt een actuele
persoonsbeschrijving geven. Dit deel kunt u samen met de politie
invullen op het moment dat er zich effectief een onrustwekkende
verdwijning voordoet.

Als vrijwilliger werkt u in uw eigen tempo en helpt u de senioren,
indien nodig, bij het invullen van de lijst.

Meer informatie: Betty Peeters, dienstencentrum ’t Convent,
Begijnhof 17, tel. 014-28 20 00, bettypeeters@ocmwherentals.be
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VEILIG NAAR SCHOOL
Het nieuwe schooljaar brengt in Herentals duizenden kinderen en jongeren in het verkeer.
Dat betekent dat we in deze periode extra voorzichtig moeten zijn. Het stadsbestuur wil
daarom iedereen aanmoedigen om volgens het STOP-principe naar school te gaan: zoveel
mogelijk Stappen, Trappen, het Openbaar vervoer nemen en pas in laatste instantie de Personenwagen gebruiken.

Minder snel, dank je wel!
Een veilige schoolomgeving is heel belangrijk. Een
te hoge snelheid verhoogt
de kans op ongevallen en
leidt tot een sterk gevoel
van onveiligheid. Daarom
duiken de gevelborden
met de boodschap ‘Minder
snel, dank je wel’ opnieuw
op in het straatbeeld. Met
de borden sporen scholen
weggebruikers aan om hun
snelheid aan te passen in de
schoolomgeving.
Het stadsbestuur zorgt ervoor dat de voetpaden en
fietspaden van en naar de
scholen goed onderhouden
en net zijn. De medewerkers van de Stedelijke Werkplaats geven de paden een
extra veegbeurt en snoeien
de bomen en struiken langs
de weg, zodat er overal voldoende doorgangsruimte
is. De zebrapadmarkeringen worden indien nodig opnieuw aangebracht, zodat ze duidelijk
zichtbaar zijn.

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

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

Om de veiligheid van fietsers in het stadscentrum te verhogen, plaatst het stadsbestuur
verkeersborden met led-verlichting op het kruispunt van de Grote Markt met de Bovenrij
en op het kruispunt van de Grote Markt met de Koppelandstraat. Door de led-verlichting
vallen de verkeersborden goed op. Autobestuurders die uit de Bovenrij komen of over de
Grote Markt rijden, worden er zo extra attent op gemaakt dat ze moeten stoppen en voorrang verlenen.

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

september 2014
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STEDELIJKE ACADEMIES
Stedelijke Academie voor Beeldende Kunst

Woord
Wilt u graag teksten leren voordragen

Open dagen
De Stedelijke Academie voor
Beeldende Kunst zet het
nieuwe academiejaar in met
de open dagen op zaterdag
30 en zondag 31 augustus. De
deuren van de verschillende
ateliers staan open van 11 tot
18 uur.

Workshops
In de loop van september organiseert de academie gratis
workshops waarop iedereen
welkom is. Inschrijven is niet nodig, u meldt zich tien minuten voor aanvang van de workshop
aan op het secretariaat (Markgravenstraat 77). U vindt de uren van de workshops op de website van de academie.

Nieuw: jeugdateliers op vrijdagavond
Jongeren van 12 tot 18 jaar die op een interactieve manier kunst willen leren kennen en waarderen, zijn welkom in het jeugdatelier op vrijdag van 17 tot 20.30 uur. Samen met leeftijdsgenoten kunnen ze zich uitleven met verf, inkt, potlood, klei en papier.

of toneelspelen? Dan kunt u terecht in
de woordafdeling van de academie.
Kinderen vanaf acht jaar volgen een
uur algemene verbale vorming per
week. Jongeren vanaf veertien jaar en
volwassenen volgen ook lessen voordracht, toneel of welsprekendheid (samen twee uur per week).

Dans
Kinderen uit het eerste tot en met het
zesde leerjaar kunnen een klassieke
dansopleiding volgen aan de academie. De zes- en zevenjarigen volgen
een uur les per week. Leerlingen vanaf
acht jaar krijgen twee uur les per week:
een uur voor ballettechniek en een uur
voor jazztechniek of het oefenen voor
optredens.

Inschrijven

Inschrijven

Nieuwe leerlingen kunnen zich inschrij-

Inschrijven kan via www.uitinherentals.be/kunstacademie of op het secretariaat van de academie. Het secretariaat is open op 25, 26, 27, 30 en 31 augustus van 10 tot 18 uur. In september
kunt u er terecht op maandag, dinsdag en woensdag van 13 tot 22 uur en op zaterdag van 9
tot 13.30 uur.

ven voor de verschillende opleidingen

Het inschrijvingsgeld voor de kinder- en jeugdateliers bedraagt 68 euro (verminderd tarief:
46 euro). Volwassenen betalen 208 euro (verminderd tarief: 122 euro). Wie een Vrijetijdspas
heeft, volgt de lessen tegen een sterk verminderd tarief.
Stedelijke Academie voor Beeldende Kunst
Markgravenstraat 77, tel. 014-28 51 55, academie.beeldende.kunst@herentals.be,
www.uitinherentals.be/kunstacademie

via www.samwdherentals.be of op
het secretariaat van de academie. Het
secretariaat is van 25 tot 29 augustus
open van 14 tot 19 uur. Vanaf 1 september kunt u er terecht op weekdagen van 15 tot 20 uur (woensdag vanaf
12 uur) en op zaterdag van 9 tot 13 uur.
Het inschrijvingsgeld bedraagt 68 euro
(verminderd tarief: 46 euro) voor leerlingen geboren in 1997 of later, en 208

Stedelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans
Muziek
In de afdeling muziek kunt u bijna alle instrumenten leren bespelen: van doedelzak tot viool,
van elektrische gitaar tot drums. Kinderen tussen acht en twaalf jaar starten het eerste jaar
met tweeënhalf uur algemene muzikale vorming (AMV) per week. Vanaf het tweede jaar komt
daar een uur instrument- of zangles bij.
Wil uw kind graag al in het eerste jaar starten met instrumentlessen? Dat kan! Met het project
Musi’X krijgen de leerlingen wekelijks 50 minuten instrumentles en 100 minuten algemene
muzikale vorming (AMV). De lessen vinden plaats in de hoofdschool in Herentals. Schrijf snel
in, want voor kinderen is het aantal deelnemers beperkt. Als u twaalf jaar of ouder bent en dit
schooljaar start met de lessen, krijgt u sowieso vanaf het eerste jaar een uur instrument- of
zangles per week.
8
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euro (verminderd tarief: 122 euro)
voor leerlingen geboren in 1996 of
vroeger. Wie een Vrijetijdspas heeft,
volgt de lessen tegen een sterk verminderd tarief. Breng bij de inschrijving de
identiteitskaart of de kids-ID van de in
te schrijven leerling mee.
Stedelijke Academie voor Muziek,
Woord en Dans
Hikstraat 28, tel. 014-21 33 05
samwd@herentals.be,
www.samwdherentals.be

OPENINGSFEEST CC ’T SCHALIKEN
Zondag 28 september

Cultuurcentrum ’t Schaliken opent het seizoen traditiegetrouw met
een groot feest in het laatste weekend van september. Muziek, circus, humor, straattheater … u kunt ervan genieten op het buitenplein, in de schouwburg en op de Grote Markt. Bij slecht weer vindt
het feest in de foyer plaats. Alle optredens zijn gratis.

Paki Paya
Shake Shake Shake

Op de Grote Markt om 14 en 17 uur
Duur: 50 minuten

Shake Shake Shake toont u de zoektocht van latin lover Tony naar
zijn ideale partner. Die vindt hij vrij snel als hij de straat optrekt. Zijn
nieuwbakken vrouw sleept hij mee in een mix van theater en luchtacrobatie, humor en sensationele circuskunsten.

Playmobiel

Op de Grote Markt en het buitenplein om 14, 15 en 16 uur
Duur: 30 minuten

Krijmfresj
La catastrophe du lapin

Op het buitenplein om 14.30, 15.30 en 16.30 uur
Duur: 30 minuten
Met La catastrophe
du lapin werken
steltenloper
Peter Gusta en Belgisch
kampioen
jongleren Stefan
Paridaen voor het
eerst samen. De
artiesten brengen
een
voorstelling
met magie, jongleren, steltenlopen,
vuurspuwen
en
vooral veel humor.

Monkeys & Mermaids Orchestra
In de schouwburg om 15 en 16 uur
Duur: 30 minuten

Monkeys & Mermaids Orchestra is een nieuw ensemble dat klassieke muziek met zachte pop vermengt. De zang en het pianospel van
singer-songwriter Anne Marie Honggokoesoemo komen tot leven
door een ongewone bezetting.

Playmobiel is stijlvol en lawaaierig, maar vooral zeer amusant. Dit
kleurrijke vijftal brengt gestructureerde lol, een verrassend repertoire, populaire covers, het sentimentele levenslied, stomende partykrakers en exotische klanken.

september 2014
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OPENINGSFEEST CC ’T SCHALIKEN
Les Cliquets
Équilibre(s) sur corde

vzw Ter Vesten
Septemberdagen: 15 jaar restau-

In de schouwburg om 15.30 en 16.30 uur
Duur: 20 minuten

ratie kasteel Le Paige

Nadege en Enrico dansen samen op een
slappe, verticale koord. De twee acrobaten delen samen één touw en bewegen
zich binnen die beperkte ruimte samen
én apart. Ze brengen een poëtische
voorstelling tussen hemel en aarde.

zondag 21 september in kasteel Le

Van zaterdag 30 augustus tot en met
Paige
Open op vrijdag, zaterdag, zondag van
14 tot 17 uur
Elk jaar opent de vzw Ter Vesten het
nieuwe tentoonstellingsseizoen onder
de naam Septemberdagen. Ter gelegenheid van de vijftiende verjaardag van de
restauratie van kasteel Le Paige staan
de Septemberdagen dit jaar volledig in
het teken van deze herstelwerkzaamheden. Op initiatief van vzw Ter Vesten
werd in 1996 gestart met de restauratie aan het kasteel. Drie jaar later was

Ballonnenpret en grime
Op het buitenplein
Doorlopend

Gekke Jorre en Meneer Stoffel maken van ballonnen echte kunstwerkjes. Beiden zijn geniaal
gek en een unicum in animatieland.
Wally en Tiny zorgen ervoor dat de kleinsten hun grimetafel met een leuk snoetje verlaten. De grimeuses toveren hen om in een woeste tijger, een mooie prinses of een grappige
clown.

het gerestaureerde kasteel Le Paige een
feit. Sindsdien maakt het kasteel deel
uit van cultuurcentrum ’t Schaliken en
wordt het onder meer gebruikt als tentoonstellingsruimte.
De expositie is opgedeeld in drie thematische delen. Eerst en vooral schetst
Ter Vesten de geschiedenis van het
landgoed en krijgt u een familiekroniek
van de familie Le Paige. In een tweede
deel vindt u alles over het legaat en de
restauratie van het kasteel. Het laatste
thema is het artistieke programma dat
Ter Vesten sinds de opening van het
kasteel heeft verwezenlijkt.
De toegang is gratis.

Extra
Op zondag 14 september om 11 uur
vindt in de Groene Kathedraal een
eucharistieviering plaats ter nagedachtenis van de familie Le Paige.
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TENTOONSTELLING

OPEN MONUMENTENDAG

Hippoliet De Clerck
Retrospectieve
Van zaterdag 30 augustus tot en met zondag 5 oktober in de Lakenhal
Open op vrijdag, zaterdag, zondag van 14 tot 17 uur
De stad Herentals bezit een uitgebreide kunstcollectie, die bestaat uit
werken van verschillende bekende en minder bekende kunstenaars.
Zo schonk de Herentalse kunstschilder Hippoliet De Clerck zijn oeuvre
aan de stad. Het cultuurcentrum haalt de werken van onder het stof
en stelt ze tentoon voor het publiek.
Hippoliet De Clerck (1878-1954) bereikte zijn artistieke hoogtepunt in
de periode tussen de twee wereldoorlogen. Tijdens de eerste jaren
van het interbellum ontwierp en tekende hij tientallen vlaggen van
oud-strijders- en andere verenigingen. Maar de thema’s van het werk
van De Clerck zijn zeer gevarieerd. Hij schilderde onder meer religieuze onderwerpen, stillevens, interieurs, portretten en landschappen.
De oude landelijke Kempen herleven in krachtig gepenseelde natuurtaferelen: de zonsondergang op de Paepekelders, het Meulenven, de
Herenthoutsebaan en andere indringende heidelandschappen. De
portretten behoren tot zijn beste schilderwerk.
Merkwaardig is dat deze begaafde kunstschilder tijdens zijn leven
nooit één tentoonstelling organiseerde. De belangrijkste oorzaak van
deze leemte is de eenvoud en bescheidenheid van de man. Met deze
expositie brengt het cultuurcentrum hulde aan een grote naam binnen de Kempense traditie. De tentoonstelling bevat ook enkele wer-

Op zondag 14 september vindt in heel Vlaanderen de 26ste editie
van de Open Monumentendag plaats. Herentals neemt al vanaf
de allereerste keer deel en doet ook dit jaar mee. Open Monumentendag 2014 staat in het teken van erfgoed in het verleden,
het heden en de toekomst.

ken van zijn zoon Hippoliet De Clerck jr. (1922-2004).
De curatoren met dienst zijn Alfons Van de Water, oud-directeur van
de Academie voor Beeldende Kunst en Jan Goris, oud-stadsarchivaris.
De toegang is gratis.

Extra
Op zaterdag 6 en zaterdag 27 september om 14 uur gidst dr. JanM. Goris, oud-stadsarchivaris, de bezoekers langs de tentoonstelling.

Info en tickets:

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

Sint-Waldetrudiskerk
Centraal in het programma staat de Sint-Waldetrudiskerk. Deze
parel van Brabantse hooggotiek heeft een indrukwekkende geschiedenis en kreeg er, zeer recent, met de restauratie van twee
belangrijke schilderijen en de openstelling van de schatkamer
een paar bijzondere aantrekkingspunten bij. U komt meer te weten op de tentoonstelling in de kerk. Op de Open Monumentendag is de tentoonstelling open van 13 tot 18 uur. (Van 17 tot en
met 21 september kunt u de tentoonstelling ook nog bezoeken,
telkens van 14 tot 17 uur.)
U kunt ook een begeleid bezoek brengen aan de kerk. Om het uur
begint een ervaren gids aan een rondleiding. De eerste gidsbeurt
vertrekt om 13 uur, de laatste om 17 uur. Deelnemen is gratis,
maar u moet zich wel inschrijven bij de dienst toerisme (tel. 01421 90 88, toerisme@herentals.be).
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Om 13 uur kunt u met Bart Wuilmus, orgelleraar aan de Herentalse
muziekacademie, een exclusief bezoek brengen aan het orgel op het
oksaal van de kerk. Bart Wuilmus legt de finesses van de werking
van het orgel uit en geeft een demonstratie. Na dit bezoek is het oksaal van de kerk niet meer toegankelijk voor het publiek. Inschrijven
is niet nodig.

Sint-Catharinakerk
De stemmige Sint-Catharinakerk op het Begijnhof is open van 13 tot
18 uur. Er is een gids aanwezig om uw vragen te beantwoorden. Om
14 uur geeft Bart Wuilmus uitleg bij het recent gerestaureerde orgel.
Ook hiervoor hoeft u niet in te schrijven.

Montmartre op het Begijnhof
Op de Open Monumentendag baadt het Begijnhof in de sfeer van
Montmartre. Tussen 11 en 18 uur kunt u er tal van kunstenaars uit
allerlei disciplines aan het werk zien. De accordeonspelers van de muziekacademie zorgen voor gepaste muziek. In de binnentuin van het
Fundatiehuis brengen dichters en muzikanten onder het motto ‘zoem
zoem zoem …’ een stevige portie poëzie, en in het Fundatiehuis zelf
kunt u een tentoonstelling van Fotoclub Anthony bezoeken. Montmartre, een initiatief van de Herentalse cultuurraad, wordt georganiseerd door de vrijwilligers van het Organiserend Comité Montmartre.
De toegang is gratis.

Open dag in ’t Convent
Erfgoedwandeling
Naar jaarlijkse gewoonte kunt u in de voormiddag deelnemen aan
een erfgoedwandeling. Dit jaar start de wandeling om 10 uur aan
kasteel Le Paige (Nederrij 135). De gids legt de nadruk op de toekomst van het Herentalse erfgoed. Deelnemen is gratis en inschrijven is niet nodig.

Open dag Sint-Sebastiaansgilde
De Sint-Sebastiaansgilde houdt tijdens de Open Monumentendag
een open dag. In de Gildekamer op het Begijnhof kunt u van 14 tot
18 uur genieten van een drankje en een hapje en aan de schietstand
in de tuin kunt u zelf een pijltje trekken met een handboog.

Op zondag 14 september kunt u tussen 11 en 17 uur een kijkje nemen
in dienstencentrum ’t Convent (Begijnhof 17). U kunt er de hand- en
kunstwerken van de cursisten bewonderen, petanque spelen en iets
eten en drinken. In de Begijnhofkerk is er een fototentoonstelling
over de positieve beeldvorming van dementie. De ontroerende projectie die de groep fotografie maakte, wordt er doorlopend gedraaid.
Vijfenvijftigplussers kunnen zich ter plaatse inschrijven voor de taalen computercursussen en de talrijke activiteiten van ’t Convent.
NIEUW VANAF SEPTEMBER 2014!
• CURSUS FRANS “Partir en vacances” op vrijdag van 14 tot 16 uur
•	Spaans voor beginners op donderdag van 13.30 uur tot 15 uur
•	Spaans voor beginners vervolg op donderdag van 15 tot 16.30 uur
•	Spaans III (kleine voorkennis van de Spaanse taal nodig) op vrijdag
van 10 tot 12 uur
•	Computercursus voor beginners (8 lessen) op maandag en woensdag van 9.30 uur tot 12 uur in het dienstencentrum en in het
Dorpshuis van Noorderwijk
•	Computercursus vervolg (10 lessen) op maandag van 13.30 uur tot
16 uur in het dienstencentrum en op woensdag van 9.30 uur tot
12 uur in het Dorpshuis van Noorderwijk
• Introductie Windows 8 (2 lessen)
•	Gespecialiseerde computercursussen (12 lessen): PowerPoint, Publisher, Photoshop Elements en Windows 8 op dinsdag of donderdag van 9.30 uur tot 12 uur
•	Bloemschikken (1 les per maand): eerste les op vrijdag 12 september van 13.30 uur tot 16 uur
•	Gratis bloeddrukmeting door een verpleegkundige: elke tweede
dinsdag van de maand tussen 14 en 16 uur
•	Waarom zou ik een tablet kopen? op dinsdag 30 september van
13.30 uur tot 16 uur.
Meer informatie: ’t Convent, Begijnhof 17, tel. 014-28 20 00,
dienstencentrum@ocmwherentals.be
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SPORT
Nieuwe openingstijden Netepark

Scholenveldloop

Vanaf woensdag 3 september gelden er nieuwe openingstijden voor de zwembaden van
het Netepark. U vindt ze op de laatste pagina van deze Stadskrant. De nieuwe uren gelden
enkel voor individuele gebruikers. Groepen, scholen en bedrijven kunnen het zwembad nog
steeds buiten deze uren reserveren.

Op dinsdag 23 september vindt de
jaarlijkse scholenveldloop plaats. Alle
Herentalse basisscholen en klassen nemen deel. De veldloop start om 9 uur
en eindigt omstreeks 11.45 uur. Supporters zijn van harte welkom in het
Netepark. De scholenveldloop is een
organisatie van het stadsbestuur in samenwerking met AC Herentals, BLOSO
en de stichting Vlaamse Schoolsport.

Seniorenfitness
Sporten is gezond, ook voor senioren. Het houdt de gewrichten soepel en voorkomt hartproblemen en chronische ziekten als diabetes en osteoporose. Wilt u zich ook fit en gezond
voelen? Aarzel niet en kom vanaf 17 september naar de wekelijkse lessen voor senioren. De
lessen vinden plaats op woensdag van 10 tot 11 uur in het sportcomplex De Vossenberg. De
meest uiteenlopende lenigheids- en krachtopbouwende oefeningen komen aan bod. U doet
mee in uw eigen tempo. Deelnemen kost 3,20 euro per les. Vooraf inschrijven is niet nodig.

Op 27, 28, 29, 30 en 31 oktober kunnen
kinderen en jongeren van zes tot veertien jaar deelnemen aan omnisportkampen. Inschrijven kan vanaf maandag 22 september om 9 uur.

Meer informatie:
www.uitinherentals.be/seniorenfitness

Nieuw aquaprogramma
Aquafit is de ideale sport om uw conditie te verbeteren en uw spieren te verstevigen. In
het water doet u oefeningen uit de fitnesszaal op een veilige en ontspannende manier. De
aqua-activiteiten starten in de week van 15 september. Hieronder vindt u het nieuwe aquaprogramma.
Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag

Sportkampen

15.15-16.00 uur

Aquagym 50+

16.15-17.00 uur

Aquagym 50+

19.00-19.50 uur

G-aquagym

20.00-20.50 uur

Aquasculp

19.30-20.20 uur

Aquajogging

20.30-21.20 uur

Aquafitness

19.30-20.20 uur

Aquasculp

20.30-21.20 uur

Dynamische relaxatie

14.00-14.50 uur

Aquafit 50+

15.00-16.00 uur

G-Aquagym

Meer informatie: www.uitinherentals.be/aquafit

Nieuwe reeks Start to Swim
Zwemmen is goed voor uw conditie, figuur en humeur. Maar hoe begint u eraan? En nog belangrijker: hoe houdt u het vol? Start to Swim geeft u een duwtje in de rug. Tien weken lang
krijgt u begeleiding, technische tips en advies van ervaren lesgevers. U mag gebruikmaken
van het zwem- en lesmateriaal van het Netepark. De lessenreeks start op dinsdag 16 september. Er zijn trainingssessies op dinsdag van 21 tot 22 uur en op zaterdag van 9 tot 10
uur. Deelnemen kost 84,60 euro met en 32 euro zonder twintigbeurtenkaart. Houders van
een Vrijetijdspas krijgen een korting van 50 procent. Inschrijven kan vanaf 20 augustus op
www.uitinherentals.be/start-swim.

Meer informatie en inschrijvingen: www.
uitinherentals.be/sportkampen

SportEvent Kempen
Op dinsdag 28 oktober kunnen tientot veertienjarigen een sportieve
dag beleven in het Netepark. Zij
kunnen er zwemmen, aquasporten,
schaatsen, klimmen, tafeltennissen
en zich uitleven op een airtrack
en een hindernissenparcours. Ook
jongeren met een handicap kunnen
deelnemen. Inschrijven kan vanaf
maandag 22 september om 9 uur via
www.uitinherentals.be/sportkampen.
Deelnemen kost 20 euro.
Meer informatie:
sportregiokempen@provincieantwerpen.be,
tel. 03-240 62 27

Meer informatie

Dienst sport, De Vossenberg,
Markgravenstraat 93,
tel. 014-28 52 50,
sportdienst@herentals.be
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WEEK VAN DE SPORTCLUB
Van 13 tot 21 september vindt de zesde editie van de Week van de Sportclub plaats. Tijdens
deze week zetten duizenden sportclubs in Vlaanderen hun deuren open. Zin om een kijkje te
komen nemen of mee te sporten? Hieronder vindt u het aanbod van de Herentalse sportverenigingen.

Atletiekclub Herentals

Atletiekpiste BLOSO-centrum, Vorselaarsebaan 60
•	Maandag 15 september van 19 tot 20.30 uur – joggers
•	Dinsdag 16 september van 19 tot 21 uur – benjamins, pupillen en miniemen (tweede leerjaar
- eerste middelbaar)
•	Donderdag 18 september van 19 tot 20.30 uur – pupillen en miniemen (vierde leerjaar - eerste middelbaar)
•	Donderdag 18 september van 19.30 tot 21 uur – joggers
Meer informatie: achl@val.be, gsm 0478-84 96 26, www.acherentals.be

Circusschool Locorotondo
De Vossenberg, Markgravenstraat 93

•	woensdag 17 september
	van 14 tot 15 uur – specialisatieles diabolo (+9 jaar)
	van 15 tot 16 uur – specialisatieles jongleren (+9 jaar)
	van 16.15 tot 17.30 uur – specialisatieles eenwieler gevorderden (+11 jaar)
• zaterdag 20 september
	van 19.30 tot 20.45 uur – specialisatieles luchtacrobatie niveau 1 (+9 jaar)
	van 20.45 tot 22 uur – vrije training (+9 jaar)
•	zondag 21 september
	van 13 tot 14 uur – kleutercircus (2de en 3de kleuterklas + 1 ouder)
	van 14 tot 15.30 uur – multicircus (3de en 4de leerjaar)
	van 15.30 tot 16.30 uur – specialisatieles eenwieler beginners (+ 9 jaar)
	van 15.30 tot 16.45 uur – multicircus (1ste en 2de leerjaar)
	van 17 tot 18.30 uur – multicircus (5de en 6de leerjaar)
	van 20 tot 21 uur – multicircus (vanaf het 1ste middelbaar)
Inschrijven is verplicht.
Meer informatie:
info@locorotondo.be, tel. 014-30 32 30, gsm 0473-61 37 60,
www.locorotondo.be

Jogclub Herentals

Atletiekpiste BLOSO-centrum, Vorselaarsebaan 60
•	woensdag 17 september van 19.30 tot 20.30 uur – iedereen vanaf 12 jaar
Meer informatie: jogclubherentals@hotmail.com, gsm 0495-59 17 32
14

september 2014

Karate Kempen
(vzw Asahi Dojo Belgium)

Maandag: sportcomplex De Vossenberg, Markgravenstraat 93
Vrijdag: BLOSO-centrum, dojo 2, Vorselaarsebaan 60
•	maandag 15 september om 20.30
uur – iedereen vanaf 12 jaar
•	vrijdag 19 september om 20 uur – iedereen vanaf 12 jaar
Inschrijven is verplicht.
Meer informatie: info@karatekempen.
be, www.karatekempen.be

Koninklijke Judoclub
Kiai Ryu Herentals

BLOSO-centrum, dojo 1, Vorselaarsebaan 60
•	Woensdag 17 september en vrijdag
19 september
	van 18.30 tot 19.30 uur – kinderen
van 5 tot 14 jaar + beginners
	van 19.30 tot 20.30 uur – iedereen
vanaf 14 jaar
Meer informatie:
www.judoherentals.be,
bobvandervelde@skynet.be

Makoto Ryu Ju Jutsu
BLOSO-centrum, dojo 1,
Vorselaarsebaan 60

•	maandag 15 september van 19.30
tot 21.30 uur – volwassenen
•	zaterdag 13 september en zaterdag
20 september
	van 9 tot 10.30 uur – jongeren vanaf
14 jaar
	van 10.30 tot 11.30 uur – kinderen
van 7 tot 15 jaar
Meer informatie:
bestuur@makotoryuherentals.be,
gsm 0474-03 61 50, tel. 014-71 52 08,
www.makotoryuherentals.be

FAIR TRADE
Okinawa Karate Herentals

Herentals stelt voor … haar drie fairtrade-ambassadeurs

Vorselaarsebaan 60

Herentals is sinds 2008 een fairtradegemeente en is nu op weg om vijf sterren aan die titel
toe te voegen. Om de eerste ster te verdienen, moet de trekkersgroep zich laten omringen
door minstens drie fairtrade-ambassadeurs. Dat zijn mensen of groepen van mensen die
zich persoonlijk, actief en vrijwillig inzetten om de fairtradeboodschap uit te dragen en zo
de consumptie van fairtradeproducten en lokale duurzame voeding in de stad te bevorderen. Met de nodige trots stellen wij de drie Herentalse fairtrade-ambassadeurs aan u voor.

•	dinsdag 16 september en donderdag

Jeroen Pauwels en zijn team van Hopper-jeugdverblijf De Brink

Dinsdag: sportcomplex De Vossenberg,
polyvalente zaal, Markgravenstraat 93
Donderdag: BLOSO-centrum, dojo 2,

18 september
	van 18.30 tot 19.30 – kinderen van 7
tot 12 jaar
	van 19.30 tot 21 uur – iedereen vanaf 13 jaar
Meer informatie:
fransvandevel@hotmail.com,

Het jeugdverblijf biedt al jaren fairtradeproducten
aan: fruitsappen, thee, chips en chocolade zijn altijd verkrijgbaar.
"Als ze eenmaal van de yuca chips geproefd hebben, kunnen ze er niet meer afblijven." (Jeroen
Pauwels)
Meer informatie: De Brink, Bosbergen 1, tel. 014-21
15 33, www.hopper.be

www.karateherentals.be

Vzw TWERK

Hondenschool Sint-Bavo
Hondenschool Sint-Bavo, Dikberd 25
•	zaterdag 13 september van 9.45 tot
12 uur – iedereen vanaf 12 jaar
•	woensdag 17 september van 18.45
tot 22 uur – iedereen vanaf 12 jaar
Meer informatie: info@bavootje.be,
www.bavootje.be

Vzw TWERK is een officiële chocoladepartner van Max Havelaar. Dat betekent
dat er uitsluitend wordt gewerkt met fairtradechocolade. De producten worden
met de hand gemaakt door werknemers
met autisme, waardoor ook de sociale pijler van eerlijke handel wordt belicht.
Quote:
Meer informatie: vzw Twerk, Collegestraat
16/B, tel. 014-23 32 28, www.twerk.be

Wim Schotsmans van bioboerderij De Kijfelaar
Wim werkt voltijds bij bioboerderij De Kijfelaar. Alles wat ze daar
produceren, brengen ze via de ‘korte keten’ (dus rechtstreeks)
tot bij de consument. Dat doen ze in hun eigen hoevewinkeltje
en door te leveren aan de Herentalse Voedselteams. De Kijfelaar
staat garant voor lokaal en duurzaam.
“Wij zijn voorstanders van fair trade, ook voor onze eigen lokale
producenten en producten.” (Wim Schotsmans)
Meer informatie: De Kijfelaar, Schravenhage 4,
gsm 0496-54 64 38, www.dekijfelaar.be
Bent u benieuwd naar het werk van onze drie ambassadeurs en
wilt u hen beter leren kennen? Neem dan op zaterdag 11 oktober deel aan de fairtradewandeling die passeert langs De Brink,
TWERK en De Kijfelaar. Meer informatie over de fairtradewandeling vindt u in de Stadskrant van oktober.

Meer informatie

Dienst jeugd en internationale samenwerking, Stadspark z/n, tel. 014-21 21 86,
wereld@herentals.be, www.jeugddienstherentals.be, www.facebook.com/jeugddienst.herentals
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JEUGD
Verloren voorwerpen

CURSUS- EN SPORTAANBOD
Start to Run met AC Herentals

regenjasjes, truien, brooddozen en

De jogcursus van AC Herentals start op maandag 22 september om 19 uur. Samen met een
gediplomeerd begeleider werkt u aan uw conditie, zodat u na twaalf weken vijf kilometer
aan een stuk kunt lopen. De jogcursus staat open voor iedereen vanaf vijftien jaar, ook voor
vijftigplussers. De lessen vinden plaats in het BLOSO-centrum (Vorselaarsebaan 60), telkens
op maandag om 19 uur, op donderdag om 19.30 uur en op zaterdag om 9.30 uur. Inschrijven
kan op de eerste lesdag tijdens het infomoment in clublokaal ’t Loperke aan de atletiekpiste.
Deelnemen kost 25 euro. Inwoners van Herentals, Noorderwijk en Morkhoven krijgen 5 euro
korting.

drinkbussen. Als uw kind iets is kwijt-

Meer informatie: Jos Van de Water, tel. 014-23 49 99, www.acherentals.be

Vele kinderen beleefden deze zomer
weer een leuke tijd op de verschillende speelpleinwerkingen. Maar na
de vakantiemaanden blijven er altijd
verloren voorwerpen achter, zoals

geraakt, dan kunt u tot eind september
langskomen bij de jeugddienst in het
Stadspark. Op die manier krijgen alle
verloren voorwerpen hun rechtmatige
eigenaar terug. De voorwerpen die in
oktober nog bij de jeugddienst liggen,
gaan naar een goed doel.
Meer informatie: jeugddienst,
Stadspark z/n, tel. 014-21 21 86,
jeugddienst@herentals.be,
www.jeugddienstherentals.be,
www.facebook.com/jeugddienst.
herentals

Jeugdraad in de
startblokken
De jeugdraad trapt op donderdag 25
september om 19.30 uur het nieuwe
werkingsjaar op gang met een algeme-

Tai chi chuan
Tai chi chuan is een Chinese bewegingsleer die lichaam en geest helpt te ontspannen. Op
maandag 8 september om 19 uur kunt u een gratis proefles bijwonen in de spiegelzaal van
Kosh Campus Wolstraat (Wolstraat 27). Voor meer informatie over deze les kunt u terecht bij
Gert Keller (gsm 0474-83 49 26).
Ook Centrum OJO organiseert lessen tai chi chuan in Herentals. Op woensdag 17 september
om 20.45 uur bent u welkom op de gratis proefles en demonstratie in Kosh Campus Scheppersstraat (via Sint-Jansstraat 124). Meer informatie bij Inge Van den Eynde (tel. 014-51 98 20,
www.centrumojo.be).

Yoga voor gevorderden en beginners
Seva Yoga Kempen organiseert yogalessen in de turnzaal van vrije basisschool (W)Onderwijs
(Nonnenstraat 14-16, toegang parkeerterrein via de Koppelandstraat). Op dinsdag 2 september om 19.30 uur herbeginnen de yogalessen voor gevorderden. Op donderdag 4 september,
ook om 19.30 uur, start er een nieuwe beginnerscursus. De eerste les voor beginners is vrijblijvend en gratis. Inschrijven voor de rest van het jaar kan op het einde van de les of later. Breng
uw eigen mat en een handdoek mee en draag losse kledij.
Meer informatie: Seva Yoga Kempen, tel. 014-21 06 76, flor.stickens@skynet.be, www.sevayoga.be

Volleybalclub Sint-Janskring

activiteiten voor kinderen en jonge-

Iedereen die volleybal wil spelen, kan terecht bij Volleybalclub Sint-Janskring. 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
thuiswedstrijden van de jeugd vinden plaats in sporthal De Vossenberg (Markgravenstraat 93).

ren en adviseert het stadsbestuur bij

Meer informatie: Karl Dom, tel. 014-21 86 28, www.sint-janskring.be

ne vergadering in de bovenzaal van de
jeugddienst. De jeugdraad organiseert

thema’s die de jeugd aanbelangen. Geïnteresseerde jongeren zijn van harte
welkom om mee te werken en deel
te nemen aan de vergaderingen. Op
www.jeugddienstherentals.be/jeugdraad vindt u de data en de verslagen
van de vergaderingen terug.
Meer informatie:
jeugdraadherentals@hotmail.com
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Met de K van Kreatief
Kantklossen, koken voor diabetici, kalligraferen, kennis bijschaven van Frans, Spaans of Engels,
kleren verkopen, … het kan allemaal bij Kreatief. Het volledige cursusaanbod vindt u op www.
vzwkreatief.be. Inschrijven kan tijdens de laatste week van augustus, iedere dag van 9 tot 16 uur.
Kent u niets van computers? Informeer dan zeker naar de computerlessen voor beginners.
Stap voor stap leert u hoe u met de computer kunt werken: van het aanzetten van de computer tot het versturen van een e-mail en het gebruiken van het internet. De plaatsen zijn
beperkt, dus wees er tijdig bij.
Meer informatie: vzw Kreatief, Grote Markt 25, tel. 014-23 12 77, kreatief.herentals@skynet.be

aankondigingen
Open dag brandweer

Foto-en-digisalon

Op zondag 28 september houdt de Herentalse brandweer een open
dag. Tussen 13 en 18 uur zijn er rondleidingen en demonstraties.
Er valt ook heel wat plezier te beleven tijdens de spuitwedstrijden
en de ritjes met de brandweerwagen. Wie geïnteresseerd is in een
loopbaan bij de brandweer, kan terecht op de speciale infostand.

De Koninklijke Fotoclub Herentals verwelkomt alle fotovrienden en sympathisanten op het
47ste Foto-en-Digisalon in cultuurcentrum ’t Schaliken.
Het salon is open op zaterdag 13 september van
13 tot 22 uur en op zondag
14 september van 10 tot 20
uur. De leden stellen hun beste werken van de laatste twee jaar
tentoon in de foyer. In de schouwburg zijn er digitale projecties.

Meer informatie: brandweer Herentals, Oud-Strijderslaan 1,
tel. 014-25 82 10

Achter de schermen van het Belgische
koningshuis
Het Belgische koningshuis is boeiender dan het lijkt. Als we de
182-jarige geschiedenis van onze dynastie bestuderen, ontdekken
we tal van verhaallijnen die de basis van boeiende romans zouden
kunnen vormen. Op vrijdag 19 september om 14 uur is hofreporter Brigitte Balfoort te gast in het Fundatiehuis (Begijnhof 27). Alle
vrouwen uit Herentals, Noorderwijk en Morkhoven zijn welkom om
haar lezing Achter de schermen van het Belgische koningshuis bij te
wonen. De toegang is gratis. De lezing is een organisatie van de Herentalse vrouwenraad in samenwerking met Vormingplus Kempen.
Meer informatie: Louisa Van Sand, tel. 014-22 00 55

Meer informatie: www.fotoclubherentals.be

Sporten met het 29 Bataljon Logistiek
Het 29 Bataljon Logistiek uit Grobbendonk organiseert in september weer enkele sportieve activiteiten ten voordele van het goede
doel. Op donderdag 18 september is er de achttiende editie van
de fiets- en veldtoertocht Dwars door de Kempen. U kunt kiezen
tussen wegritten van 50 en 100 kilometer en mountainbikeritten
van 15, 25 en 45 kilometer. Starten kan tussen 8 en 11 uur aan kazerne Den Troon (Bevrijdingsstraat 31 in Grobbendonk). Op zondag
21 september kunt u met de hele familie mee sporten tegen kanker.
Er zijn wandelingen, fietstochten, een natuurloop en een moutainbiketocht met een hindernissenparcours voor kinderen.

Belgium Boretti BBQ Cup

Meer informatie: www.29bataljonlogistiek.be

Op zaterdag 13 en zondag 14 september organiseert vzw Hertals
voor het derde jaar op rij een barbecuekampioenschap op de Grote
Markt. Na twee succesvolle edities van het Kempisch Kampioenschap BBQ, wordt het evenement dit jaar omgedoopt tot het Boretti
Belgisch Kampioenschap Culinair Barbecueën, of kortweg de Boretti
BBQ Cup. Iedereen is welkom om te proeven van de verschillende
gerechten en te genieten van liveoptredens en andere animatie.
Ploegen die willen deelnemen, kunnen zich inschrijven op www.
vzwhertals.be.

Awel, ik wil …

Meer informatie: www.vzwhertals.be

Hoedje af voor de zuivere Kleine Nete

Clásica Egaña in Noorderwijk
Op zondag 14 september vindt de vijfde editie van de Clásica Egaña
plaats in Noorderwijk. U kunt deelnemen aan een fietstocht, een
jogging, een wandelzoektocht of een fiets-en-looptocht van Scherpenheuvel naar Noorderwijk. Alle tochten starten aan het Dorpsplein. De organisator, vzw Berto, schenkt de opbrengst van deze
familiesportdag aan het goede doel.
Meer informatie:gsm 0478-53 49 52, info@clasica-egana.be,
www.clasica-egana.be

… een vrijwilliger worden bij Awel? Awel beantwoordt jaarlijks
meer dan 25.000 oproepen van kinderen en jongeren via telefoon,
e-mail, chat of forum. Als vrijwilliger luistert u naar die vele vragen
en verhalen. U denkt en voelt mee met de oproeper en maakt zo
het verschil voor die ene jongen of dat kleine meisje. Kijk snel op
www.awel.be/word-vrijwilliger of geef een seintje via info@awel.
be of tel 02-534 37 43.

Elke dag werken gemeenten, de Vlaamse Milieumaatschappij, aannemers, studiebureaus, Aquafin en vele anderen aan schone waterlopen. Ze zorgen er samen voor dat riolen en collectoren aangelegd
worden en dat uw afvalwater gezuiverd wordt. Op die manier worden onze Vlaamse beken en rivieren weer schoon. De Kleine Nete,
die onder meer door Herentals loopt, is de eerste rivier die een goede waterkwaliteit behaald heeft. Om dit te vieren nodigt Aquafin
iedereen uit op Chap’eau. Dat evenement vindt plaats op zondag
28 september in de Ark van Noë in Lichtaart. U kunt er met het hele
gezin genieten van een dagje sport en ontspanning op en rond de
schoonste waterloop van Vlaanderen.
Meer informatie en inschrijvingen: www.chap-eau.be
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aankondigingen
Natuur voor groentjes
Natuurpunt organiseert een kennismakingscursus met boeiende
weetjes over planten en dieren en praktische tips voor een natuurlijke tuin. De cursus start op 8 september en bestaat uit vijf theorielessen en vijf uitstappen. De theorielessen vinden telkens plaats
op maandag van 19.30 uur tot 22 uur in VOC Neteland (Langstraat
29/0001 in Herenthout). Op zaterdag of zondag bezoekt u de prachtige natuur van Herentals en omstreken. Deelnemen kost 25 euro
voor leden van Natuurpunt en 35 euro voor niet-leden.
Meer informatie en inschrijvingen: educatie@natuurpunt.be,
tel. 014-47 29 55, www.natuurpunt.be

Scoutsfeesten op 12 en 13 september
In 1919 werd scouting in Herentals
een feit. Het begon
met scouts 1ste Kempen, gevolgd door
scouts 8ste Kempen
in 1938. Allebei hebben ze jarenlang al
spelend,
ontdekkend,
stappend,
soms ruziemakend,
kinderen en jongeren de volwassenheid ingeleid. De twee groepen woonden al die tijd onder hetzelfde
dak en verloren elkaar dus nooit uit het oog. Een tijdje geleden werd
een eerste balletje opgegooid om de beide scoutsgroepen samen te
voegen in een nieuwe Herentalse scoutsgroep. En nu is het zover.
Met de Scoutsfeesten op vrijdag 12 en zaterdag 13 september zetten ze voor het eerst samen het nieuwe werkingsjaar in.

12 & 13 september
niet vergeten!

Op vrijdag zijn er vanaf 20 uur optredens aan de scoutslokalen in
de Augustijnenlaan. Op zaterdagnamiddag trekken de scouts in
een stoet door Herentals en biedt het stadsbestuur hun een officiële ontvangst en een receptie aan. Om 17 uur is iedereen welkom
aan de scoutslokalen voor de onthulling van de nieuwe vlag en het
nieuwe logo. Dit is het startschot voor een groot feest met volksspelen, muziek, eten, drinken en een extra groot kampvuur. Wie mee
wil aanschuiven, laat dit voor 31 augustus weten via activiteiten@
project81.be.
Meer informatie: www.project81.be
nieuwe leden: Sebastian McMillan,
sebastianmcm11@gmail.com, 0472-69 23 84
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Cultuurcafé met Evy Van Eynde en
Martine de Kok
Evy Van Eynde en
Martine de Kok brengen poëzie en liedjes op de piano. Evy
vertelt verhalen uit
de kantlijnen van
de
maatschappij,
de marges waarin
haar kindertijd zich
afspeelde. Martine
zorgt voor de soundtrack. Ze schept sfeer met muziekjes die zij
tovert uit een arsenaal van instrumenten. Samen breien ze een
sprookjesboek waarin u mag verdwalen. Vergeet dus vooral uw
kiezelsteentjes niet.
Het Cultuurcafé vindt plaats op zaterdag 27 september om 20 uur
in het Fundatiehuis op het Begijnhof. De deuren worden geopend
om 19 uur en de toegang is gratis.
Wilt u zelf een optreden in het Cultuurcafé, dan kunt u met uw
voorstel terecht op info@cultuurraadherentals.be

Venfeest aan het Haanheuvelven
Bent u benieuwd welke bekende Herentalsenaren er vroeger in
de Herentalse bossen rondliepen? Kom dan naar de wandeling op
zaterdag 6 september om 19 uur naar het Haanheuvelven achteraan de Meivuurstraat. Enkele gidsen leiden u rond en vertellen u
op een leuke manier meer over de historie van de streek. Daarna
kunt u gezellig napraten bij een hapje en een drankje.
Meer informatie: jorge.leysen@gmail.be

Theaterspektakel – De Jossen (+12)
De Jossen zijn aandoenlijke wezens die samen hun eigen wereld
hebben gecreëerd waarin verbondenheid en vriendschap centraal staan: hun Josdom. Wanneer een van de Jossen wil ontsnappen, staat het Josdom op zijn kop. De Josmaskers vallen af,
persoonlijke ambities komen boven. Voor en tegen elkaar, voor
en tegen het groepsgebeuren, voor en tegen het individu. Maar
vooral: voor en tegen de vriendschap.
Deze bizarre komedie wordt voor de gelegenheid enkel door dames van Theaterspektakel gespeeld. De voorstellingen vinden
plaats in de kamertheaterzaal aan ’t Hof op 26 en 27 september
en 2, 3, 4, 9, 10 en 11 oktober, telkens om 20 uur.
Meer informatie: www.theaterspektakel.be

uit in herentals

Wilt u zelf een activiteit toevoegen? Dat kan! Surf naar de UiTdatabank en vraag een invoeraccount aan. Uw activiteit
verschijnt dan niet alleen hier, maar ook op UiTinVlaanderen.be en in tal van andere digitale en gedrukte agenda's.
ZO 14/09

augustus

UIT

Open Monumentendag
Feestmarkt naar aanleiding van de Dag van de Landbouw /
Augustijnenlaan

DO 21/08

MUZIEK

Donderse Dagen – The Fuckuleles + Mr. Sousa & The Barracudas / Buitenplein cc 't Schaliken / 20.30 uur

UIT

ZA 23/08

UIT

Uitreiking van de Nestor / cc 't Schaliken / 15 uur

OPEN

OPEN

Infodag Centrum voor Volwassenenonderwijs DTL / kOsh
Campus Collegestraat, Collegestraat 46 / Van 10 tot 12
uur
Kermis / Morkhoven

47ste Foto-enDigisalon van de Koninklijke Fotoclub Herentals / cc ’t Schaliken, Grote Markt 35 / Van 10 tot 20 uur

UIT

Belgium Boretti BBQ Cup / Grote Markt

UIT

Clásica Egaña / Dorpsplein Noorderwijk

SOCIO

Familiegroep dementie – Hoe de persoon met matige
dementie thuis helpen? / Clubhuis, Begijnhof 26/B (achter
Burchtstraat 22) / Van 19 tot 21 uur
Inschrijvingssessie samenaankoop groene energie / Buurthuis Diependaal, Musketstraat 100 / Van 13 tot 16 uur

Van 24/08 KERMIS
tot 26/08
ZO 24/08

DI 26/08

DO 28/08

UIT

Zomerwandeling – Sagen en legenden / Lakenhal / 14.30
uur

UIT

KF De Noorderzonen – Fanfare in beweging / Dorpsplein
Noorderwijk / Van 8 tot 20 uur

RAAD

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

UIT

Kermisjogging / Morkhoven

MUZIEK

/ Donderse Dagen – Along Comes Mary + DJ Captain Steel /
Buitenplein cc 't Schaliken / 20.30 uur

Van 30/08 KERMIS
tot 08/09

Septemberkermis / Grote Markt

Van 30/08 TENTOON
tot 21/09

Septemberdagen – 15 jaar restauratie kasteel Le Paige /
Kasteel Le Paige / Op vrijdag, zaterdag en zondag van 14
tot 17 uur
Hippoliet De Clerck – Retrospectieve / Lakenhal / Op vrijdag,
zaterdag en zondag van 14 tot 17 uur

Van 30/08 TENTOON
tot 05/10
ZA 30/08

ZO 31/08

OPEN

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

UIT

Kempense autoshow / Golfclub Witbos, Witbos z/n in
Noorderwijk / Van 10 tot 18 uur

OPEN

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

UIT

Kempense autoshow / Golfclub Witbos, Witbos z/n in
Noorderwijk / Van 10 tot 18 uur

DI 16/09

INFO

WO 17/09 INFO

Inschrijvingssessie samenaankoop groene energie / De Dorpel, Sint-Waldetrudisstraat 37 / Van 13 tot 16 uur

DO 18/9

INFO

Inschrijvingssessie samenaankoop groene energie / De
Cirkel, Lierseweg 132 / Van 13 tot 16 uur

SOCIO

Dag tegen Kanker / AZ Herentals

VROUW

Vrouwenraad i.s.m. Vormingplus Kempen – Achter de
schermen van het koningshuis / Fundatiehuis, Begijnhof /
14 uur / Info: Louisa Van Sand, tel. 014-22 00 55
Plantjesweekend van Kom Op Tegen Kanker

VR 19/09

SOCIO

ZA 20/09

ZO 21/09

september
MA 01/09 INFO

Inschrijvingssessie samenaankoop groene energie / Administratief centrum, Augustijnenlaan 30 / Van 9 tot 20 uur

DI 02/09

RAAD

Gemeenteraad / Raadzaal administratief centrum, Augustijnenlaan 30 / 20 uur

VR 05/09

INFO

Mobiele Lijnwinkel / Lakenhal, Grote Markt / Van 8.30 uur
tot 14.30 uur

VERKOOP

Kijkdag veiling afgedankt materiaal / Stedelijke Werkplaats
(Hemeldonk 8) of op het einde van de Laarstraat in Morkhoven / Van 10 tot 12 uur
Venfeest / Haanheuvelven achteraan de Meivuurstraat /
19 uur

ZA 06/09

UIT

ZO 07/09

UIT

MA 08/09 INFO

Natuurpunt Nete en Aa – Turen naar vogelkuren / Vogelkijkhut Snepkensvijver, Lichtaartseweg / Van 9 tot 11 uur
/ Info: tel. 014-51 61 57, www.natuurpuntna.be
Inschrijvingssessie samenaankoop groene energie /
Dorpshuis Noorderwijk / Van 9 tot 17 uur

INFO

Infoavond Plantjesweekend van Kom op Tegen Kanker /
Administratief centrum, Augustijnenlaan 30 / 18.30 uur

VERKOOP

Einde veiling afgedankt materiaal / www.io-auctions.com
/ 18 uur

DI 09/09

INFO

Zitdag Infopunt Dementie / ’t Convent, Begijnhof 17 / Van
14 tot 16 uur

DO 11/09

RAAD

Milieuadviesraad / Administratief centrum, Augustijnenlaan 30 / 20 uur

ZA 13/09

OPEN

47ste Foto-en-Digisalon van de Koninklijke Fotoclub Herentals
/ cc ’t Schaliken, Grote Markt 35 / Van 13 tot 22 uur

UIT

Belgium Boretti BBQ Cup / Grote Markt

JEUGD

Scoutfeesten 1ste en 8ste Kempen / Augustijnenlaan /
Vanaf 17 uur

DI 23/09

INFO

Inschrijvingssessie samenaankoop groene energie / Dorpelshop, Spekmolenstraat 2 / Van 13 tot 16 uur

THEATER

Jo Lemaire en Martine Jonckheere – De Roze Draad /
Organisator: Lions Club Herentals De Lakenpoortse /
Schouwburg / 20 uur
Fietsgraveren / Verkeerspark, Vorselaarsebaan / Van 13 tot
16 uur

FIETS
SOCIO

Plantjesweekend van Kom Op Tegen Kanker

SPORT

Voetbaltornooi jongerenwerking Diependaal / Buurthuis,
Musketstraat 100 / 13 uur

SOCIO

Plantjesweekend van Kom Op Tegen Kanker

TUIN

De Volkstuinen – les over de aanplant en het onderhoud
van vaste planten / Refter kOsh Campus Scheppersstraat
/ 10 uur
Raad voor Maatschappelijk Welzijn / Kantoor van de
OCMW-secretaris, Nederrij 133/A / 20 uur

RAAD
INFO

DO 25/09

RAAD

VR 26/09

THEATER

In the Spotlight – Raymonda Verdyck, afgevaardigd bestuurder van het GO! / Lakenhal / 20 uur / Info: HuisvandeMens, tel. 014-85 92 90
Jeugdraad / Bovenzaal Koetshuis (jeugddienst), Stadspark
z/n / 19.30 uur
Theaterspektakel – De Jossen (12+) / Kamertheaterzaal ’t
Hof / 20 uur

Van 26/09 TENTOON
tot 30/10

Robert Bosisio / Art Center Hugo Voeten / Info: www.
artcenter.hugovoeten.org

ZA 27/09

UIT

Dag van de Klant

DANS

Claire Croizé – Primitive / Prinsenpark, Kastelsedijk 1, Retie
/ 19 uur

CULTUUR

Cultuurcafé met Evy Van Eynde en Martine de Kok / Fundatiehuis, Begijnhof 27 / 20 uur

THEATER

Theaterspektakel – De Jossen (12+) / Kamertheaterzaal ’t
Hof / 20 uur

OPEN

Open dag brandweer / Oud-Strijderslaan 1 / Van 13 tot 18
uur

FEEST

Openingsfeest ’t Schaliken / Buitenplein, schouwburg en
Grote Markt / vanaf 14 uur

DANS

Claire Croizé – Primitive / Prinsenpark, Kastelsedijk 1, Retie
/ 19 uur

TUIN

De Volkstuinen – bloemschikken rond het thema herfst /
Refter kOsh Campus Scheppersstraat / 10 uur

ZO 28/09
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uit in herentals

Geboorten

actieve senior
OKRA Sint-Waldetrudis
Elke dinsdag

Sportcomplex De Vossenberg / Van 14 tot 15 uur
Info: Suzanne Noyen, tel. 014-23 10 34
Fietsen
Vertrek aan de Sint-Waldetrudiskerk / 13.30 uur
Info: Adolf Fioole, tel. 014-22 22 93
Petanque ‘t Convent / Van 13.30 tot 17 uur
Info: Wies Lathouwers, tel. 014-21 53 37
LineSportcomplex De Vossenberg / Van 13.30
dancen
tot 15 uur / Info: Wieza Bosmans, tel. 014-21 87 78
Turnen

Elke woensdag
Elke donderdag
Elke donderdag

OKRA Sint-Antonius
Elke maandag

Petanque ’t Convent / Van 14 tot 17 uur

Elke woensdag

Fietsen

Info: Jef Driesen, gsm 0477-37 44 86
Vertrek aan de Sint-Waldetrudiskerk / 13.30 uur
Info: Jef De Heel, tel. 014-21 85 54

OKRA Onze-Lieve-Vrouwparochie
Elke dinsdag

winterNormaal vertrek aan Onze-Lieve-Vrouwkerk
wande13 uur
ling
Petanque Plein in de Rozenstraat / 13.30 uur

Elke woensdag

Info: Karel, tel. 014-21 65 03

Elke donderdag

HOBBYCLUB
VOOR
DAMES

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

S-Sport
Elke dinsdag en
donderdag

dansen
Dansen voor senioren op moderne muziek (zonder
voor
partner) Sportcomplex De Vossenberg / Van 9 tot
senioren 12 uur /

Elke dinsdag

PETANQUE, 't Convent / 13 uur
MINIGOLF, Info: Albert Corthout, tel. 014-21 99 79
KAARTEN
OF BINGO

Elke
donderdag

Fietsen

Sportcomplex De Vossenberg / 13.30 uur /
Info: Jef De Peuter, tel. 014-21 15 36

Elke maandag

BADMINTON

Sporthal van Noorderwijk / Van 13.30 tot 15 uur

Elke maandag

AQUAGYM Netepark / Van 15.20 tot 16.05 uur en van 16.15

Elke dinsdag

NORDIC
WALKING

Elke woensdag

senioren- De Vossenberg / Van 10 tot 11 uur
fitness

Elke donderdag

BADMINTON

De Vossenberg / Van 13.30 tot 16 uur

Elke vrijdag

AQUAFITNESS

Netepark / Van 9 tot 9.50 uur

Elke maandag

peuters
& zo

Buurthuis Diependaal, Musketstraat 100 / Van 13
tot 15 uur

Elke dinsdag

Peuters
& Zo

Campus Spiegelfabriek, Lierseweg 132/A / Van 9 tot
12 uur

Elke vrijdagnamiddag

happy
hour

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

Vrijdag- en
zaterdagavond

DE RUSTIGE Jeugdhuis 10R20, Grote Markt 41 / 20 uur

Info: Marie-Louise Bertels, tel. 014-21 99 79

Sportelen

tot 17 uur
Netepark / Van 9.55 uur tot 11.50 uur

JONG

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

Administratief centrum / 10 uur

Op feestdagen zijn er geen wandelingen.
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BURGERZAKEN
02/05 Lina, dochter van Evelyn Thuysbaert
08/05 Wannes, zoon van Helen Taylor
10/05 Kawthar, dochter van Saloua El Hamouni en Hassan El Hamouni
13/05 Andrei, zoon van Claudia Mihoc en Andrei-Paul Adascalitei
13/05 Bas, zoon van Sarah Vervoort en Sven Vanderveken
14/05 Lasse, zoon van Nele Gios en Jeroen Vanuytsel
15/05 Jul, zoon van Annemie Vandeven en Wim Beckers
17/05 Gust, zoon van Véronique Anthonis en Tom Beckers
18/05 Jasper, zoon van Inge Schoors en Bart Liekens
18/05 Margot, dochter van Inge Schoors en Bart Liekens
20/05 Vince, zoon van Sophie Van Hoeck
20/05 Dylano, zoon van Constantia Pruijmboom en Koenraad Schmitz
22/05 Lisa, dochter van Bianca Mertens en Sven Leysen
23/05 Marta, dochter van Debby Leysen en Tim Gastmans
23/05 Joppe, zoon van Ann Van Looy en Kris Govers
27/05 Helena, dochter van Marlies Teunkens en Sven Van Mol
28/05 Axel, zoon van Josy Vossen en Kris De Ceulaer
31/05 Thibo, zoon van Tessy Gebruers en Lesley Vercouillie
02/06 Nelle, dochter van Hanne Van Laer en Jochen Van Laere
02/06 Louise, dochter van Anke Nevens en Dave Vervecken
03/06 Louise, dochter van Evy Wynens en Jelle Brabants
05/06 Lars, zoon van Barbara Lemmens en Arne Sterckx
05/06 Cis, zoon van Bieke Weetjens en Rob Heylen
06/06 Thibe, zoon van Els Verheyen en Kris Wuyts
06/06 Atlas, zoon van Charlotte Marinus en Sam Kayaert
06/06 Oscar, zoon van Charlotte Marinus en Sam Kayaert
07/06 Kenai, zoon van Kizzy Wuyts en Jimmy Meeus
11/06 Paulien, dochter van Kizzy Vispoel en Kevin Wolfs
12/06 Gaëlle, dochter van Eefje Wilmsen en Nico Peeters
12/06 Gaston, zoon van Katrijn Van Laarhoven en Lowie Beutels
19/06 Mattis, zoon van Dorien Holemans en Dries Peeters
23/06 Amelie, dochter van Kelly Verjans en Kristof Van Eycke
23/06 Lyna, dochter van Chelsea Van Roy en Kristof Snijers
26/06 Leonie, dochter van Liesbet Sels en Maarten Pauwels
27/06 Seth, zoon van Sarah Van Leemputte en Nikolaas Bellemans
29/06 Niene, dochter van Stephanie Van Nueten en Steven Dom
29/06 Fien, dochter van Dorien Janssen en Yannick Rutten
29/06 Loïck, zoon van Vicky Broeckx en Frank Möger
30/06 Charlise, dochter van Cindy Rieberghs en Jorrit Proost
02/07	Ella, dochter van Leen Kortleven en Koen Snoeckx
02/07 Julie, dochter van Lien Haeseldonckx en Nick Peeters
03/07 Farah, dochter van Hanane Harrade en Khalid El Asbat
03/07 Floris, zoon van Katrien Lambaerts en Kobe Van Looy
05/07 Kato, dochter van Ilse Kelber en Tom Van den Broeck
07/07 Tias, zoon van Marieke De Pooter en Bert Bonroy
10/07 Boris, zoon van Nele Vandenborre en Hans Michiels
10/07 Sajad, zoon van Shaista Noori en Mukhtar Noori
14/07 Alexis, dochter van Lieselot Wynants en Timmy Holemans
14/07	Elise, dochter van Julie Van Eynde en Davy Van Reusel
15/07 Lilly, dochter van Lolita Guballa en Dries Van den Broeck
16/07	Elise, dochter van Tinne Vercammen en Jan Breugelmans
17/07 Robbe, zoon van Els Cuylaerts en Danny Cornelis
17/07 Silke, dochter van Anneke Peeters en Tim Baeyens
19/07 Paulien, dochter van Katrin Rillaer en Wannes Verhegge
19/07 Lateysha, dochter van Shelley Harzé en Laurens Wouters
22/07 Nadira, dochter van Shirley Eijke en Rauf Akanga
23/07 Kelthoum, dochter van Aaziza Birbouz en Redwan Ahmidouche
24/07 Lenne, zoon van Sarah Pauwels en Glen Joosten
26/07 Amalia, dochter van Natasja Sabister en Gianluca Ventre

27/07
28/07
28/07
28/07
29/07
29/07
29/07
30/07
04/08
04/08
05/08

Mack, zoon van Steffi Kempenaers en Dimitrios Logothetis
Vince, zoon van Ann Van Dyck en David Mariën
Finne, dochter van Lies Verelst en Kristof Van Mensel
Rune, zoon van Lien Gebruers en Giel Carmans
Hailey, dochter van Kelly Van In en Glenn Wastijn
Seppe, zoon van Thi Nguyen en Patrick Seykens
Max, zoon van Veerle Baeten en Buck Rombouts
Pette, zoon van Gerd Gios en Bart Sas
Norah, dochter van Steffie Van Loon en Pieter Vijverman
Tuur, zoon van Steffie Van Loon en Pieter Vijverman
Lisse, dochter van Debby Van Thielen en Jordy Bouthé

Overlijdens
11/05 Guido Tireliren (81)
13/05	Emma Lambrechts (93), weduwe van Marcel Lambrechts
25/05 Yvonne Hick (91)
27/05 Robert Leysen (62), echtgenoot van Maria Bauweraerts
29/05 Sylvien Nuyts (89), weduwnaar van Irma Lens
30/05 Patrick Van Rulo (52)
05/06 Maria Steynen (84), echtgenote van Frans Horemans
06/06 Melania Liekens (67), echtgenote van Lucien Ceulemans
06/06 Margareta Loots (83), echtgenote van Ferdinand Helsen
11/06 Marc Cop (56)
13/06 Angèle Mertens (87), echtgenote van Alfons Verwimp
13/06 Magdalena Geens (68)
14/06 Jozef Dams (88), echtgenoot van Jozefina Tegenbos
14/06 Robertha Fitzner (96), weduwe van Joannes Van Nueten
18/06 Marcel Heylen (88), echtgenoot van Maria De Cnodder
19/06 Augusta Van der Linden (88), weduwe van Frans Torfs
23/06 Josephus Goedefroit (88), echtgenoot van Reinilda Nys
24/06 Josephus Roodhooft (81), echtgenoot van Maria Goelen
25/06 Gustaaf Van Wolputte (93), echtgenoot van Celestina Vereycken
29/06 Anna Peeters (75), echtgenote van Emilius Van Gemert
01/07 Ludovica Raeymaekers (93), weduwe van Frans-Alfons Mertens
03/07 Franciscus Biermans (85), echtgenoot van Lucia Moors
04/07 Martha Engels (83), weduwe van Frans Heylen
06/07 Maria Vankerkhoven (90), weduwe van Alfons Vercammen
07/07 Maria Verachtert (90), weduwe van Armandus Maes
17/07 Jozef Helsen (78), echtgenoot van Celina Claes
19/07 Maria Wassenaar (80), weduwe van Tore Olofsson
20/07 Ida Marien (91), echtgenote van Carolus Boeckx
21/07 Frans Van Springel (92), weduwnaar van Helena Mens
23/07 Petrus Van den Broeck (72), echtgenoot van Alina Vandecruys
26/07	Edward Pandelaers (75), echtgenoot van Leonia Jannes
26/07 Maria Van Nueten (80), echtgenote van Jozef Van Nueten
25/07 Maria Tegenbos (87), echtgenote van Jozef Verboven
28/07 Marcel Peeters (72), echtgenoot van Simonne Heylen
29/07 Melania Verwimp (74), echtgenote van Modest Van Genechten
30/07 Leonia Klockaerts (80), echtgenote van Ludovicus Truyts
31/07 Mariette Blockhuys (84), weduwe van Joannes Van Wesemael
31/07 Catharina Cuylaerts (87), weduwe van Alfons De Busser
02/08 Joanna Vrindts (89), echtgenote van Jozef Nagels
03/08 Julienne Kenis (89), echtgenote van Albert Perdaen
03/08 Jan Mertens (84), echtgenoot van Simonne Vervecken

Huwelijksaankondigingen
Joris Renders (Herentals) en Klaartje Goedemé (Herentals)
Danny Van Hool (Herentals) en Lieve Aerts (Herentals)
Jan Van Looy (Herentals) en Ma. Loida Abulencia (Filippijnen)
Lorenz Compagnie (Herentals) en Nicky Van Roey (Herentals)

Hans Van Loy (Herentals) en Els Lavrysen (Herentals)
Walter De Graef (Herentals) en Nancy Verschueren (Herentals)
Jean Smet (Herentals) en Renate Verstrepen (Herentals)
Steven Embrechts (Herentals) en Diana De Jesus Batista Vieira Alves
(Herentals)
Wim van Sande (Herentals) en Katleen Schoonheydt (Herentals)
Tom Engelen (Herentals) en Katrien Van de Poel (Herentals)
Matthias Verhegge (Herentals) en Ruth Van Tendeloo (Herentals)
Davy Fonteyn (Scherpenheuvel-Zichem) en Stien Lambaerts (Herentals)
Jef Van Dingenen (Herentals) en Julia Migdal (Herentals)
Jean-Claude Cristens (Herentals) en Sabine Van Loey (Herentals)
Christiaan Laenen (Herentals) en Nancy Schoofs (Heist-op-den-Berg)
Kevin Ghys (Herentals) en Carolien Vercalsteren (Herentals)
Wai Au Yeung (Herentals) en Lai Ling (Sint-Gillis-Waas)
Thomas Van Looy (Herentals) en Anneliesje Willems (Herentals)
Tom Baeyens (Herentals) en Emilie Van den Eynden (Herentals)

Huwelijken
Bert Petré (Herentals) en Evy Bellens (Herentals)
Peter Vanderheyden (Herentals) en Terive Swerts (Herentals)
Dirk Savels (Herentals) en Linda Van der Auwera (Herentals)
Jim Elst (Herentals) en Joyce Wittevronghel (Herentals)
Maarten Verhestraeten (Herentals) en Kimberly Van Donink (Herentals)
Erik Wullaert (Herentals) en Anja Van Nueten (Herentals)
Philip Engels (Herentals) en Liesje Van Den Bergh (Herentals)
Björn Lantermann (Herentals) en Kim Van Beethoven (Herentals)
Kurt Broeckx (Herentals) en An Stausens (Herentals)
Bram Goos (Herentals) en Nathalie Vervoort (Herentals)
Bart Dockx (Herentals) en Miranda Nijs (Herentals)
René Janssen (Herentals) en Rosa Stickens (Herentals)
Daan Janssens (Herentals) en Leen Tilkin (Herentals)
Bert Van Hove (Herentals) en Tinne Mertens (Herentals)
Constantinus Verheyen (Herentals) en Adelheid Remue (Herentals)
Jurgen De Henau (Hemiksem) en Sofie Dierckx (Herentals)
Petru Avram (Herentals) en Natacha Van Meirvenne (Herentals)
Serge Spellier (Herentals) en Gregory Hoebeeck (Herentals)
Steven Vervloet (Herentals) en Nicky Naets (Herentals)
Ben De Jong (Herentals) en Vanda Domingues Salvado (Herentals)
Francis Janssens (Ranst) en Sally Govaert (Herentals)
Michiel Van Belle (Herentals) en Sara Pelckmans (Herentals)
Tom Steenackers (Herentals) en Sanne Renders (Herentals)
David Van Lommel (Herentals) en Debora Castro (Herentals)
Raf Bertels (Herentals) en Kris Goormans (Herentals)
Tim Dieltjens (Herentals) en Isabelle Vleminx (Herentals)
Kim Van Steenbergen (Herentals) en Sonny Waegemans (Herentals)
Frank Willems (Herentals) en Yolanda Boschmans (Herentals)
Ben Torremans (Herentals) en Jelena Lemic (Herenthout)
Pierre Thys (Herentals) en Rita Van Broeck (Herentals)
Jan Geens (Herentals) en An Roeymans (Herentals)
Steven Van Orshaegen (Herentals) en Daisy Goossens (Herentals)
Michel Kempenaers (Herentals) en Jessica Van Pelt (Herentals)
Bart Verheyen (Herentals) en Heidi Molenberghs (Herentals)
Diégo Bormans (Herentals) en Tanja Van Damme (Herentals)
Pierre Thys (Herentals) en Rita Van Broeck (Herentals)
Michel Kempenaers (Herentals) en Jessica Van Pelt (Herentals)
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NUTTIGE TELEFOONNUMMERS
Aids-telefoon Vlaanderen			

DRINGENDE HULP
Brandweer

100 of 112

Ziekenwagen

100

Politie

101

Antigifcentrum

070-245 245

Gasgeur

0800-65 065

WACHTDIENSTEN
Apothekers

0900-10 500
www.apotheek.be

Anonieme Alcoholisten

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

Autisme-telefoon

078-15 22 52

Awel

102

Boskat

014-23 31 36

CardStop

070-344 344

Centrum Algemeen Welzijnswerk,
CAW de Kempen, Hofkwartier 23

014-21 08 08

Child Focus

Huisartsen
Huisartsenwachtpost Herentals - Nederrij 99

014-22 22 00

Contact Center Personen met een handicap

Morkhoven en Noorderwijk

014-54 83 83

deN Babbelhoek

Tandartsen

090-33 99 69

praatgroep Nederlands voor anderstaligen

116000
0800-987 99
0472-22 86 71
014-22 17 81

Den Brand
Stadsdiensten

014-28 50 50

Administratief centrum - Augustijnenlaan 30

dagbesteding voor mensen met een handicap

014-84 12 00

De Dorpel, Sint-Waldetrudisstraat 37

014-21 40 73

Belastingen - Belgiëlaan 31

02-575 82 60

De Fakkel

Bibliotheek - Gildelaan 13

014-85 97 50

BLOSO-centrum - Vorselaarsebaan 60

014-85 95 10

vereniging waar armen het woord nemen

014-21 40 73

Brandweer - Oud-Strijderslaan 1

014-25 82 10

De Link

014-24 66 90

Compostmeesters

014-28 50 50

Diabetes Infolijn

0800-96 333

Cultuurcentrum ’t Schaliken - Grote Markt 35

014-28 51 30

Dienstencentrum voor senioren, Begijnhof 17

014-28 20 00

Defecten aan de openbare verlichting

0800-6 35 35

De Lijn

070-220 200

bpost - Belgiëlaan 51

022-012 345

Diftar - informatielijn

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

DocStop
Drughulp - Hofkwartier

0487-99 06 23

00800-2123 2123
23 014-23 34 01

Eandis

078-35 35 00

Eigen Haard - Augustijnenlaan 28/6

014-85 98 00

Holebifoon

0800-99 533

Infopunt dementie

014-28 20 00

IOK - Geel

014-58 09 91

JAC - Hofkwartier 23

014-23 34 01

014-85 97 10

Kankertelefoon

078-15 01 51

NMBS - Herentals

03-229 56 14

MS-liga Antwerpen

03-887 48 18

OCMW (sociale dienst) - Nederrij 133/A

014-24 66 66

OpWeg

014-23 18 80

Politiezone Neteland - Molenvest 23

014-24 42 00

Info over wonen voor mensen met een handicap

Recyclagepark - Hemeldonk 10

014-85 92 40

PIDPA (klantenservice)

0800-90 300

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

Slachtofferhulp - Hofkwartier 23

014-21 08 08

Stadsarchief - Augustijnenlaan 1

014-21 28 00

Tele-onthaal

Stedelijke werkplaats - Hemeldonk

014-85 92 40

Vertrouwensartsencentra

02-533 12 11

Tekenacademie - Markgravenstraat 77

014-28 51 55

Vlaamse wegentelefoon

0800-122 66

Toerisme Herentals - Grote Markt 35

014-21 90 88

Woonzorglijn

078-15 25 25

Verkeerseducatief centrum - Vorselaarsebaan

014-22 04 44

Zelfmoordlijn

1813

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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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: tel. 014-28 50 50

burgemeester Jan Peeters

Politie, brandweer, veiligheid en openbare orde, algemeen beleid
en coördinatie, communicatie en informatie,
bevolking en burgerlijke stand, openbare werken en
gemeentelijk patrimonium
maandag van 18 tot 19.30 uur
vrijdag van 9 tot 11 uur (in het administratief centrum)
[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

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

Rijksdienst voor pensioenen
eerste dinsdag van 10 tot 12 uur

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

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

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

Vlaams Woningfonds van de Grote Gezinnen
iedere dinsdag van 13.30 uur tot 16 uur
enkel na afspraak: tel. 03-238 60 34

Opvanggezinnen:

schepen Wies Verheyden

enkel na afspraak: tel. 014-26 71 18

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

Fonds voor arbeidsongevallen

schepen Jan Michielsen

Warandestraat 42, Turnhout.

Sport en personeel

Mobiliteit, middenstand en lokale economie,
markten en foren

Elke eerste vrijdag van de maand van 9 tot 12 uur in De Warande,

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

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
17.00-19.30

09.00-12.00
13.30-16.00

09.00-12.00

09.00-12.00
13.30-16.00

09.00-12.00
13.30-16.00

cc ’t Schaliken

09.00-12.00
17.00-19.30

09.00-12.00
13.30-16.00

09.00-12.00
13.30-16.00

09.00-12.00
13.30-16.00

09.00-12.00
13.30-16.00

BIB Gildelaan

14.00-20.00

14.00-20.00

14.00-20.00

14.00-20.00

14.00-20.00

bib Noorderwijk

18.00-20.00

RECYCLAGEPARK

14.00-16.00

za

zo

10.00-16.00

10.00-12.00

09.00-18.00

09.00-16.30

09.00-16.30

09.00-12.00

JEUGDDIENST

09.00-12.30
13.30-16.30
17.30-19.30

09.00-12.30
13.30-16.30

09.00-12.30
13.30-16.30

09.00-12.30
13.30-16.30

09.00-12.30

HUMMELTJESHOF

07.00-18.00

07.00-18.00

07.00-18.00

07.00-18.00

07.00-18.00

SPORTDIENST

09.00-12.00
13.30-16.00
17.30-19.30

09.00-12.00
13.30-16.00

09.00-12.00
13.30-16.00

09.00-12.00
13.30-16.00

09.00-12.00
13.30-16.00

STADSARCHIEF

09.00-12.00

09.00-12.00

09.00-12.00

09.00-12.00

09.00-12.00

TOERISME HERENTALS

09.00-12.00

09.00-12.00
13.30-16.00

09.00-12.00
13.30-16.00

09.00-12.00
13.30-16.00

09.00-12.00
13.30-16.00

STEDELIJKE WERKPLAATs

08.00-12.00
12.30-16.00

08.00-12.00
12.30-16.00

08.00-12.00
12.30-16.00

08.00-12.00
12.30-16.00

08.00-12.00
12.30-16.00

17.30-21.00

14.00-21.00

17.30-21.00

07.30-08.30
12.00-16.30
17.30-21.00

07.30-08.30
12.00-21.00

07.30-08.30
12.00-16.30
17.30-21.00

08.30-14.30

10.00-14.00

10.00 - 14.00
in juli en augustus

17.30-21.00

09.00-17.00

09.00-17.00

07.30-08.30
12.00-16.30
17.30-21.00

09.00-17.00

09.00-17.00

HET NETEPARK
RECREATIEBAD- EN
DOELGROEPENBAD
WEDSTRIJDBAD

07.30-08.30
12.00-16.30

Openingstijden juli en augustus
Nog tot 31 augustus is het recreatiedomein elke dag open van 10 tot 21 uur. Het eerste uur kunt u enkel gebruik maken van de speeltuin. De
zwembaden en het sport- en spelaanbod gaan open om 11 uur. Tijdens deze periode zijn het gebruik van de binnen- en buitenzwembaden,
de speeltuin en het sport- en spelaanbod in de toegangsprijs inbegrepen. Op 1 en 2 september zijn de zwembaden gesloten wegens onderhoudswerkzaamheden.
Nieuwe openingstijden vanaf 3 september
Trimzwemmers kunnen dagelijks terecht in het wedstrijdbad. Let op: op weekdagen van 13 tot 16.30 uur zijn er slechts twee banen beschikbaar en op woensdag is het wedstrijdbad van 14 tot 16 uur een pretbad.

