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Politie Neteland een open organisatie

Met 134 medewerkers (politie én burgerpersoneel) en een jaarbudget van 13,5 miljoen 
euro is de politiezone Neteland een belangrijke organisatie binnen onze stad. Onze eigen 
gemeentelijke bijdrage aan de werking van de lokale politie is 3,3 miljoen euro. Voor de 
Herentalse burger is het dan ook nuttig en interessant om te weten wat onze lokale politie 
daarmee doet, en welke resultaten gehaald worden. Ook de politie moet een open en 
transparante organisatie zijn, die verantwoording aflegt aan de belastingsbetaler over de 
inzet van haar middelen. 

Het jaarverslag van de lokale politie Neteland geeft u inzicht in deze resultaten. Het is een 
openbaar document dat we allemaal kunnen lezen en raadplegen op de website www.
politieneteland.be. Wist u bijvoorbeeld dat er ondertussen 2.664 Netelanders aangeslo-
ten zijn bij een lokaal buurtinformatienetwerk (BIN)? Dat onze politieploegen 7.492 in-
terventies deden in 2013? En dat onze ploeg bij de helft van deze interventies binnen de  
11 minuten ter plaatse was? Dat onze flitswagen vorig jaar 38.416 voertuigen controleer-
de, en daarbij 1.493 overtredingen vaststelde? Veel meer feiten en tendensen in de poli-
tiewerking vindt u in ons jaarverslag. 

Uw burgemeester
Jan Peeters

voorwoord ...

Kent u het e-loket al?

Het e-loket van de stad maakt onze dien-
sten 24 uur per dag en zeven dagen per 
week bereikbaar. Surf dus zeker eens naar  
www.herentals.be/e-loket en spaar een  
bezoekje aan het administratief centrum uit.

Wat vindt u op het e-loket?
Op het e-loket vindt u een groot aantal pro-
ducten en diensten ingedeeld volgens the-
ma. U vindt er onder meer een meldingsfor-
mulier en een klachtenformulier. U kunt er 
ook een bewijs van gezinssamenstelling, een 
bewijs van woonst en een uittreksel uit het 
strafregister of geboorteregister aanvragen. 

Bent u geïnteresseerd in gratis diefstalpre-
ventieadvies of wilt u uw fiets laten graveren? 
Hebt u een kapvergunning, een bewoners-
kaart of een klantnummer voor de Belbus no-
dig? Of wilt u uw zoon of dochter inschrijven 
voor een sportkamp of een grabbelpasactivi-
teit? Ook dan helpt het e-loket u verder. 

U kunt er ook terecht om een sticker tegen 
reclamedrukwerk, een afvalkalender, een 
affiche tegen hondenpoep of een compost-
vat aan te vragen. Het stadsbestuur bezorgt 
ze aan huis.

Als u een fuif, een evenement of een andere ac-
tiviteit organiseert, kunt u het beste een kijkje 
nemen op www.herentals.be/evenementen-
loket. En ook voor ondernemers heeft de 
stad een apart ondernemersloket opgericht:  
www.herentals.be/ondernemersloket. 
Naast documenten en formulieren vindt u er 
informatie over bedrijventerreinen, de mid-
denstandsraad en het BIN-Z.

Hoe werkt het?
Door op een onderwerp te klikken, opent u 
een pagina met informatie, contactgegevens 
en een link naar een formulier. U vult het 
formulier online in en, met een eenvoudige 
klik op de knop, wordt uw aanvraag doorge-
stuurd naar de stadsdiensten. Die onderzoe-
ken uw aanvraag en nemen contact met u op 
als er nog vragen of opmerkingen zijn. 

Als uw aanvraag goedgekeurd wordt, dan 
ontvangt u een brief van de stad met daarin 
de beslissing, en eventueel de aangevraagde 
documenten. 

Alles kan beter
De onlinedienstverlening van de stad is zeer 
uitgebreid en het e-loket wordt elke maand 
tussen de 450 en de 800 maal bezocht. Toch 
kan het altijd beter. Hebt u een opmerking 
over de onlinedienstverlening van de stad, 
dan mag u dat altijd laten weten aan de 
dienst communicatie in het administratief 
centrum (tel. 014-28 50 50, info@herentals.
be). Of u vult natuurlijk gewoon de online-
enquête op het e-loket in.

STADSkrant
pagina 10De Groote Oorlog
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Aankondigingen voor de Stadskrant van 
november moeten uiterlijk op woensdag 
1 oktober 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.

Verkeerssituatie helicopterpleintje wordt aangepast

Vorig jaar legde de stad het helicopterpleintje opnieuw aan. Met deze ingreep werd de 
verkeerssituatie voor de schoolgaande jeugd aanzienlijk verbeterd. Toch zijn er nog problemen. 
Zo rijden of parkeren heel wat wagens op het fietspad. Dit zorgt voor een onveilige situatie voor 
ouders die hun kinderen met de fiets brengen of afhalen. De stad wil dit probleem oplossen en 
plaatst buigzame paaltjes langs het fietspad. Zo krijgen fietsers een veilige doorgang.

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

Allerzielen en Allerheiligen

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 31 
oktober en zaterdag 1 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.

Gezocht: deelnemers kerstmarkt

Op zondagnamiddag 14 december kunt u op de Grote Markt opnieuw genieten van een fijne 
kerstmarkt. De organisatie zoekt nog particulieren, verenigingen of handelaars die tussen 13 
en 18 uur typische kerstproducten willen verkopen of een hobby of een ambacht die verband 
houdt met kerstmis willen tonen. Kraampjes met niet-alcoholische drankjes of eten voor 
onmiddellijke consumptie zijn ook welkom. 

Vanaf 16 uur start op het zuidelijk deel van de Grote Markt een gezellige avondkerstmarkt 
met een optreden van de Magnet Coverband. Herentalse verenigingen kunnen zich kandidaat 
stellen om een kraam uit te baten met drank en lekkere hapjes. Op de avondmarkt mogen 
alcoholische drankjes geserveerd worden. De kerstmarkt eindigt om 22 uur.

Inschrijven kan via www.uitinherentals.be/inschrijving-kerstmarkt-2014 of bij dienst toerisme, 
Grote Markt 35, tel. 014-21 90 88, toerisme@herentals.be.

WETENSWAArD

STADS
krant
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De bladkorven zijn onderweg

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 de herfst de handen meer dan vol, 
maar gelukkig hebben veel buurtbewoners de gewoonte om de bladeren zelf op te ruimen. 

Om de buurtbewoners te helpen, plaatst de stad in oktober in verschillende straten 
bladkorven en bladwanden. Hierin 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. Waar het mogelijk is, ruimt de stad de bladeren met de klepelmaaier op.

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

Week van de Fair Trade 

Van 1 tot 11 oktober vindt de Week van de Fair Trade plaats. Herentals is al enkele jaren een 
fairtradegemeente en besteedt dan ook de nodige aandacht aan deze fijne week.

Verander. Sap voor sap.

Op zaterdag 11 oktober van 10 tot 16 uur viert Oxfam 
de Wereldwinkeldag. Wie die dag een lege fruitsapver-
pakking binnenbrengt, krijgt gratis een fles Oxfamfruit-
sap in ruil. Bovendien kunt u er proeven van het nieuwe 
fruitsap Guavashake. In oktober vorig jaar organiseerde 
Oxfam een gelijkaardige actie met chocopasta. Daaraan 
namen meer dan 40.000 gezinnen deel.

Oxfam wil iedereen ervan bewust maken dat de han-
delsketen van sinaasappel tot fruitsap niet altijd eerlijk 
verloopt. Drie gigantische bedrijven die sinaasappelen 
verwerken, hebben alle macht in handen. Zij bepalen de 
voorwaarden en de prijzen waartegen de kleine boeren 

sinaasappelen moeten leveren. Kiezen voor eerlijk fruitsap is dus meer dan alleen van fruit-
sapmerk veranderen. U helpt Oxfam om een wereldwijde verandering in gang te zetten.

Fijnproeverwandeling

Als afsluiter van de Week van de Fair Trade krijgt 
u op zaterdag 11 oktober een speels en smakelijk 
wandelparcours aangeboden. Er zijn leuke tus-
senstops met activiteiten of rondleidingen en 
lekkere hapjes. Er vallen ook prijzen te winnen 
voor de aandachtige wandelaar. Het deelname-
formulier is te verkrijgen in de Wereldwinkel op 
het Begijnhof. Daar kunt u vertrekken tussen 13 
en 15 uur, de laatste aankomst is om 18 uur. 

Hoe voorkomt u  
vochtproblemen?

Te veel vocht in huis leidt tot ongewenste 
geuren en tot schimmel. U merkt dat er 
te veel vocht in huis is als ruiten beslaan 
of als er condens is op koude plaatsen.  
In een gezonde omgeving ligt de relatieve 
vochtigheid bij kamertemperatuur 
tussen de 40 en 70 procent. Wilt u zeker 
zijn, dan kunt u altijd een vochtmeter 
gebruiken. We geven u graag ook enkele 
praktische tips om vocht te voorkomen.

•  Houd de temperatuur in uw huis altijd 
boven de 15°C, ook als er overdag 
niemand thuis is. Als u te zuinig stookt, 
is de temperatuur in uw huis te laag 
om vocht te laten verdampen.

•  Ventileer de badkamer regelmatig. 
Droog na het douchen de natte 
wanden en vloer op. Laat na het baden 
het bad meteen leeglopen.

•  Gebruik altijd een afzuigkap tijdens 
het koken en laat de afzuigkap na het 
koken nog even aanstaan.

•  Zet meubels niet vlak tegen de muur. 
Enkele centimeters volstaan om 
luchtcirculatie te krijgen. 

•  Het drogen van was op een droogrek 
binnenshuis veroorzaakt veel 
waterdamp. Zorg zeker voor een 
goede verluchting door een raam 
of een verluchtingsrooster open te 
zetten. Overweeg ook de aankoop van 
een droogkast. 

Bespaar energie door te ventileren

Nog een tip om uw huis vochtvrij te 
houden: ventileer elke dag twintig 
minuten. Zet hierbij twee ramen 
tegen elkaar open voor een optimale 
luchtcirculatie. Als u ventileert, zet dan 
de thermostaat op ongeveer 15 graden. 
Veel mensen denken dat ventileren 
extra stookkosten met zich meebrengt, 
maar het tegendeel is waar. Als u weinig 
ventileert, wordt de woning wel warm, 
maar ook vochtig. Deze vochtige lucht 
bevat meer waterdamp die ’s nachts als 
de temperatuur daalt, neerslaat op de 
muren en uw meubilair. Dit vocht is ’s 
morgens veel moeilijker op te warmen, 
waardoor u juist meer moet stoken.
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Brandhoutverkoop Bosgroep Zuiderkempen

Naar jaarlijkse gewoonte organiseert de vzw Bosgroep Zuiderkempen een 
brandhoutverkoop van ongeveer 170 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. Het volume van de loten 
varieert van 1 m3 tot 70 m3. Ook worden er een aantal loten liggend hout te koop 
aangeboden. Deze hebben een gemiddeld volume van 3 à 4 m3 per lot.

Vanaf 1 oktober kunt u de catalogus aanvragen bij de milieudienst in het administratief 
centrum of raadplegen op www.bosgroep.be. De verkoop zelf vindt plaats op vrijdag 
7 november om 19 uur in parochiezaal Gildenhuis in Meerhout en op zaterdag 8 
november om 9.30 uur in zaal Het 4de oor in Olen.

Meer informatie: Bosgroep Zuiderkempen, tel. 014-27 96 57

Bosgroep zoekt vrijwillige bosbeheerders

De Bosgroep Zuiderkempen is een vzw die 
boseigenaars helpt met het beheer van hun bossen. 
De vzw geeft eigenaars advies rond duurzaam 
bosbeheer. Deze taak wordt uitgevoerd door een 
team gemotiveerde vrijwilligers, dat dringend 
uitgebreid moet worden. Bent u geïnteresseerd om 
de Bosgroep te verstevigen, kom dan op donderdag 
9 oktober om 19 uur naar Kamp C (Britselaan 
20, Westerlo) voor een informatieavond over de 
werking van de Bosgroep.

Meer informatie: hans.vanlommel@
provincieantwerpen.be, tel. 014-27 96 49

Wachtlijst woonproject Gagelstraat

NV Eigen Haard opent een wachtlijst voor de verhuring van nieuwe sociale 
appartementen in de Gagelstraat. In totaal komen er 46 appartementen, waarvan er 
twaalf aangepast zijn voor mensen met een fysieke handicap die zelfstandig willen 
wonen. Er is een verpleegpost aanwezig, en ruimte voor een buurtwinkel. 

U kunt u vanaf maandag 13 oktober om 17 uur inschrijven op de wachtlijst. Dit kan 
bij NV Eigen Haard (Augustijnenlaan 28/6). Het gaat om vier appartementen met één 
slaapkamer en dertig appartementen met twee slaapkamers. Bij inschrijving brengt u 
een bewijs van gezinssamenstelling, een historiek van adressen, het aanslagbiljet van 
de belastingen (inkomsten 2011, aanslagjaar 2012) en uw diploma of getuigschrift 
lager of hoger onderwijs mee. Ook kandidaat-huurders die al ingeschreven zijn bij NV 
Eigen Haard voor andere woningen, mogen zich aanmelden. 

Inschrijven voor de twaalf aangepaste appartementen gebeurt enkel via vzw Zewopa 
(Binnenplein 18/11, 2600 Berchem). Het gaat om acht appartementen met twee 
slaapkamers en vier appartementen met drie slaapkamers. U moet voldoen aan de 
voorwaarden voor sociale huur.

Meer informatie: NV Eigen Haard, Augustijnenlaan 28/6, tel. 014-85 98 00

AZ Herentals vernieuwt  
radiologie

Sinds deze zomer beschikt het AZ Herentals 
over vier nieuwe röntgenzalen en een nieuw 
CT-toestel. Deze toestellen bieden een 
hogere graad van accuraatheid, terwijl de 
stralingsdosis gemiddeld vijf keer lager ligt dan 

vroeger. Doordat 
de toestellen 
volledig digitaal 
werken, worden 
de beelden sneller 
verwerkt en 
kunnen er per dag 
meer patiënten 
geholpen worden. 
Het AZ Herentals 
investeerde 4 
miljoen euro in 
de vernieuwing 

van de afdeling. Daarvan ging de helft naar de 
nieuwe toestellen.

Meer informatie: AZ Herentals, Nederrij 133, 
tel. 014-24 61 11, www.azherentals.be

En de Cultuurprijs 2014  
gaat naar …

De Cultuurprijs 
van de cultuurraad 
gaat elk jaar naar 
een persoon of 
vereniging die in het 
afgelopen culturele 
jaar een opmerkelijke 
prestatie leverde 
op het vlak van 
letterkunde, toneel, 
muziek, dans, geschiedenis, volkskunde, 
fotografie, film, schilderkunst, beeldende kunst, 
… of die op een andere wijze een verdienstelijke 
bijdrage geleverd heeft aan de cultuurbeleving 
in Herentals. Een cultureel jaar loopt van 1 
september tot 31 augustus. Kandidaturen, 
samen met een uitgebreide motivatie, brengt u 
voor 30 november binnen bij cc ’t Schaliken op 
de Grote Markt. De uitreiking van de Cultuurprijs 
vindt plaats op de algemene vergadering van de 
cultuurraad in januari 2015.

Meer informatie: cc ’t Schaliken, Grote Markt 35, 
cultuurcentrum@herentals.be, tel. 014-28 51 30
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Hoe een appartementsgebouw beveiligen?

Een inbraak is nooit fijn. Bent u eigenaar van een appartement? Hier zijn enkele tips om inbraak 
te voorkomen. 

•  Plaats een parlofoon en elektromechanische sloten aan de hoofdingang. 
•  Laat garagepoorten automatisch openen en sluiten. 
•  Zorg voor toegangscontrole met badges of een pincode. 
•  Stuur de verlichting met een tijdmechanisme of met bewegingsdetectoren. 
•  Zorg voor een stevige voordeur.
•  Plaats een spionnetje in of een veiligheidsketting aan de voordeur.
•  Gebruik sleutels die niet te kopiëren zijn, of beter nog, elektronische sloten. 

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

Geef griep geen kans

Elke winter duikt de griep op. Ouderen, 
zwangere vrouwen en mensen met 
gezondheidsproblemen lopen daarbij een 
hoger risico op complicaties. Daarom mag 
u griep geen kans geven. Laat u vanaf half 
oktober vaccineren, en bescherm zo uzelf, uw 
collega’s en uw familie. 

Griep is geen banale aandoening. Bij de 
meeste personen met een goede gezondheid 
is de griep na een week overwonnen, maar bij 
ongeveer 10 procent van de grieppatiënten 
treden complicaties op, vooral van de 
luchtwegen. Ongeveer 10 procent daarvan 
moet gehospitaliseerd worden. Een fatale afloop is niet uit te sluiten, zeker niet bij ouderen.

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

Win een prijs met uw frituurvet

Frituurvet verdwijnt nog steeds te dikwijls 
in de gootsteen of in de tuin waar het heel 
wat schade toebrengt aan het milieu. Breng 
daarom gebruikte frituurvetten naar het 
recyclagepark. Gerecycleerd frituurvet 
kan immers perfect als biodiesel gebruikt 
worden. Op 14 oktober kunt u op het 
recyclagepark tussen 9 en 12 uur bovendien 
een friteuse winnen met uw gebruikte 
frituurolie en -vet. Voor elke deelnemer is er 
natuurlijk ook een verrassing. 

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

Werkzaamheden 
Koppelandstraat 
uitgesteld
De werkzaamheden in de 
Koppelandstraat worden vier maanden 
uitgesteld. Door een laattijdige bestelling 
door de aannemer zijn bepaalde 
materialen om de straat af te werken niet 
aanwezig. De aannemer krijgt daarom 
van de stad geen toestemming om de 
straat open te breken. Het stadsbestuur 
verwacht dat de werken in het voorjaar 
van 2015 zullen aanvatten.

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

Kunstacademie zoekt 
naaktmodellen
De kunstacademie is op zoek naar 
naaktmodellen voor de lessen tekenkunst, 
schilderkunst en beeldhouwkunst. 
Als model inspireert en verleidt u de 
kunstenaar tot het maken van mooie 
werken. 

De lessen vinden plaats op maandag, 
dinsdag en woensdag van 14 tot 16.30 uur 
en van 18.30 uur tot 21.10 uur. Modellen 
ontvangen een vrijwilligersvergoeding 
van ongeveer 10 euro per uur.

Het klaslokaal is voldoende warm 
zodat u geen kou hoeft te lijden. Bij 
koud weer is er een straalverwarmer.

Meer informatie: Stedelijke 
Academie voor Beeldende Kunst, 
Markgravenstraat 77,  
tel. 014-28 51 55,  
academie.beeldende.kunst@herentals.be
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Pieter Embrechts 
Apenbloed & engelengezang (try-out)
Donderdag 2 oktober om 20 uur in de schouwburg

Pieter Embrechts oogstte de voor-
bije jaren veel succes met zijn big-
band The New radio Kings. Nu vindt 
hij de tijd om opnieuw zijn Neder-
landstalige repertoire onder de aan-
dacht te brengen. Deze try-out is de 
start van zijn tweede tournee van 
Apenbloed & engelengezang. U zult 
nieuwe nummers horen uit zijn Ne-
derlandstalige album, dat later dit 
jaar uitkomt. 

Toegang: 16 euro / 13 euro (Vriendenpas)

Salzburger Solisten 
Strijkers DeLuxe (Festival van Vlaanderen)
Zaterdag 4 oktober om 20 uur in de Sint-Waldetrudiskerk 

In de Sint-Waldetrudiskerk krijgt het Strijksextet nr. 1 van Brahms een luxueuze 
uitvoering door de befaamde Salzburger Solisten. Het strijkorkest schakelt ver-
volgens een versnelling lager voor het Adagio van Samuel Barber en de Méta-
morphoses van richard Strauss. Breng uw zakdoek mee, want u hebt hem zeker 
nodig tijdens dit hartverscheurende herfstconcert. Dit concert wordt mee mo-
gelijk gemaakt door het Festival van Vlaanderen, de stad Mechelen, de provincie 
Antwerpen en IOK. 

Toegang: 18 euro /  
15 euro (Vriendenpas)

Pascale Platel 
Boeken en Bubbels
Zondag 5 oktober om 10.30 uur in de Lakenhal

UITVERKOCHT

Theater FroeFroe
Tropoi (+12 jaar)
Vrijdag 10 oktober om 20 uur in de schouwburg

Tropoi is een middeleeuws avontuur rond de magie 
van muziek. Het vertelt het verhaal van de Italiaan-
se alchemist Castiglio die aan het hof van de vorst 
Barbarossa werkt. Op een dag leert hij een konings-
zoon luit spelen. Die jongen vraagt hem: "Meester, 
hoe komt het dat mensen blij of triestig worden 
door muziek?" Castiglio heeft daar niet meteen een 
antwoord op. 

Tropoi is geba-
seerd op de ro-
man Melodie-
en van Helmut 
Krausser. The-
ater FroeFroe 
maakt er een bijzondere figurentheatervoorstelling 
van vol brandstapels, martelkamers, varkens als 
vuilkarren, kindsoldaten, snotterende luitspelers, 
troubadours en muzikale mysteries. De kinderjury 
van het Theaterfestival 2013 bekroonde Tropoi als 
meest indrukwekkende productie.

Toegang: 12 euro / 9 euro (Vriendenpas) 

Els de Schepper
Feest
Zaterdag 11 en zondag 12 oktober om 20 uur  
in de schouwburg

Els de Schepper viert feest. Niet zomaar een feest, 
maar een uniek feest. Een nooit gezien, gigantisch 
feest. In een twee uur durende show geeft Els het 
beste van zichzelf. Letterlijk, want de grande dame 
van het Vlaamse cabaret (woorden van De Stan-
daard) brengt de leukste grappen, de plezantste ty-

petjes, de mooi-
ste liedjes en 
de ontroerend-
ste momenten 
uit haar vorige 
voorstellingen, 
aangevuld met 
nieuw materiaal.

Toegang:  
23 euro /  
20 euro  
(Vriendenpas)
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Circus Katoen
Ex aequo (+6 jaar)
Zondag 19 oktober om 14.30 uur in de schouwburg

In Ex aequo gaan twee personages samenwonen. Ze 
bezitten allebei hun eigen typerende voorwerpen 
die allemaal een plaats verdienen. Alles wordt uit 
de kast gehaald om met de ander een nieuw avon-
tuur aan te gaan, elkaar uit te dagen en samen te 
werken. Ex aequo is de eerste volwaardige voorstel-
ling van Willem Balduyck en Sophie van der Vuurst de Vries. In 2012 behaalden zij het diploma 
circus arts aan Codarts, de rotterdamse Hogeschool voor de Kunsten.

Toegang: 8 euro / 5 euro (Vriendenpas)

Connie Neefs, Hugo Symons en Steven Ryckier 
60 jaar TV (seniorenfeest)
Maandag 20 en dinsdag 21 oktober om 14 uur in de schouwburg

In 2012 werd Connie Neefs gevraagd een liedje te zingen 
tijdens het Eén-programma Villa Vanthilt in een speciale 
uitzending over Luc Appermont. Ze koos voor Even ge-
duld, de filmlas is gebroken, een nummer van Jef Burm. 
Dit was voor Connie de aanleiding om een nieuw lied-
jesprogramma te maken. Connie Neefs duikt hiervoor 
in zestig jaar tv-geschiedenis met herkenbare liedjes 
en anekdoten. Tijdens de show zijn er beelden te zien 
van de beginperiode van de Vlaamse televisie. Zoals dat 
paste in de amusementsprogramma's van toen, treden 
er ook speciale gasten op.

Toegang: 4 euro

Laika 
Cyrano (+12 jaar)
Donderdag 23 oktober om 20 uur in de schouwburg  
(inleiding om 19.15 uur)

De stoere vechtersbaas en virtuoze dichter Cyrano is ver-
liefd op zijn nicht roxane. Hij durft haar zijn liefde niet te 
verklaren omdat hij gekweld wordt door zijn veel te grote 
neus. roxane van haar kant is verliefd op de knappe jon-
gen Christian, en zij vraagt Cyrano hem te beschermen. 
Christian durft roxane echter niet te schrijven of aan te 
spreken omdat hij zich te dom voelt. De twee mannen 
sluiten een verbond: Cyrano geeft Christian de woorden, 
Christian leent aan Cyrano zijn fysieke charme. Laika zet 
Cyrano volledig naar zijn hand, met enthousiaste acteurs, 
ouderwetse theatermiddelen en een hoop lawaaierige ouwe rommel. Cyrano wordt zo een 
hartverwarmende, romantische komedie, waarin smachtende liefde en virtuoze verzen het 
halen van de schone schijn.

Toegang: 12 euro / 9 euro (Vriendenpas)

Waldo Geuns en 
Brigitte Raskin
IJzerklanken 
(aperitiefconcert)
Zondag 26 oktober om 11 uur in de La-
kenhal

De Grote Oorlog woedt, en de Lim-
burgse twintiger Joseph raskin, toe-
komstige pater-missionaris, komt aan 
het IJzerfront terecht als brancar-
dier. Hij werkt zich op tot verkenner, 
waagt zich in de voorste linies, maakt 
er schetsen en werkt die uit tot land-
schapstekeningen waarop ruïnes, prik-
keldraad en zandzakjes de vijandige 
sfeer verraden.

Toen was het werk van de pater-ver-
kenner van militair belang, vandaag 
van geschiedkundig en net zo goed 
van artistiek belang. De tekeningen 
en panorama’s van het IJzerlandschap 
zijn verrassend mooi, net zo mooi als 
de muziek van beroemde componis-
ten die bleven musiceren tijdens de 
oorlog.
 
Schrijfster Brigitte raskin leest voor 
uit haar boek De eeuw van de ekster, 
over de belevenissen van haar nonkel 
Joseph raskin aan het IJzerfront. Zijn 
tekeningen illustreren haar verhaal. Pi-
anist Waldo Geuns brengt werken van 
Enrique Granados, Igor Stravinsky, Jo-
seph Jongen, Maurice ravel en Claude 
Debussy.

Toegang: 12 euro / 9 euro 
(Vriendenpas)
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Deux jours, une nuit
Dinsdag 28 oktober om 20 uur in de schouwburg

Sandra werkt bij een Waals 
bedrijf. Zij wordt ontslagen, 
maar als zij genoeg collega’s 
kan overtuigen om hun premie 
van duizend euro te weigeren, 
kan zij haar werk behouden. 
Ze heeft daarvoor slechts een 
weekend tijd. Deux jours, une 
nuit is een Belgische film uit 
2014 van de Luikse regisseurs 
Jean-Pierre en Luc Dardenne. 
Dit sociale drama verhaalt een 
zoektocht naar solidariteit. 
Marion Cotillard en Fabrizio 
rongione spelen de hoofdrol-
len. De film won de Internati-
onal Cinephile Society Award 

2014 en de prijs voor beste film in Sydney. De film duurt 95 minuten.

Toegang: 5 euro / 3,50 euro (Vriendenpas)

Flits en het magische huis
Woensdag 29 oktober om 14.30 uur in de schouwburg

De jonge kat Flits raakt zijn fa-
milie kwijt. Op zoek naar een 
schuilplaats belandt hij in het 
mysterieuze landhuis van de 
gepensioneerde goochelaar 
Laurens. In het huis wonen 
pratende dieren en robotjes 
met ongelooflijke talenten. 
Wanneer laurens in het zie-
kenhuis belandt, probeert 
zijn neef het huis te verkopen. 
Flits en het magische huis is 
een Belgische animatiefilm uit 
2013 van regisseurs Ben Stas-
sen en Jérémie Degruson. De 
film duurt 85 minuten en is 
geschikt voor alle leeftijden. 

Toegang: 5 euro / 3,50 euro (Vriendenpas)

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

Tekstkunstenaarscollectief Tinta
Gestolde tekens
Van zaterdag 4 oktober tot en met zondag 26 oktober in Kas-
teel le Paige

Open op vrijdag, zaterdag, zondag van 14 tot 17 uur

Het Spaanse woord tinta staat voor kleur of inkt. Het collec-
tief met dezelfde naam bestaat uit dertien kalligrafen, van 
professionelen tot passionele hobbyisten. In Gestolde tekens 
brengen de kunstenaars een samenspel van hun recente 
werk. De expositie omvat een variatie aan hedendaagse let-
terkunst op doek, papier, porselein, glas of steen. U krijgt 
werken te zien van Bernadette D'Haese, Francine Embrechts, 
Liberta Ferket, Marinette Fioole, Lutgarde Maebe, Lut Mols, 
Greet Peeters, Karen Schouteden, Marleen Van Gestel, Maj 
Van Oekelen, An Vanhentenrijk, Ann Wens en Carry Wouters.

De toegang is gratis

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

TENTOON
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Sporten voor personen met een handicap

Het stadsbestuur en de werkgroep Anders Sporten or-
ganiseren jaarlijks sportactiviteiten voor personen met 
een handicap, hun familie en vrienden. Tijdens deze ac-

tiviteiten kunnen de deelnemers op een ontspannen, familiale manier kennismaken 
met verschillende sporten. Zo verlaagt de drempel voor personen met een handi-
cap om te sporten in clubverband. Elk jaar zijn er meer Herentalse verenigingen die 
een G-sportwerking opstarten en deelnemen aan deze promotiedagen.

Pannenkoekengym
Op zaterdag 4 oktober kunt u in de Vossenberg kennismaken met gym (van 11 tot 
12 uur) en dans (van 13 tot 14 uur). Corpus Sanum zorgt voor de begeleiding. Elke 
actieve deelnemer krijgt pannenkoeken en een drankje. 

IJs(jes)schaatsen
Op zondag 12 oktober van 12.30 uur tot 13.30 uur bent u welkom op de ijsbaan in 
het BLOSO-centrum. De Herentalse kunstschaatsclub leert u alle kunsten van de 
kunstschaatsers. Nadien kunt u genieten van een lekker ijsje. 

Wafelbowling
Op zaterdag 18 oktober kunt u tussen 14 en 16 uur deelnemen aan een initiatie 
bowling. De initiatie vindt plaats in bowling Het Ven (Vennen 35). Na de initiatie 
kunt u gezellig napraten bij een wafel en een drankje. De Vennebowlers zorgen 
voor aangepast materiaal. Inschrijven voor deze activiteit is noodzakelijk en kan tot 
3 oktober via de sportdienst.

Wafelboccia
Op dinsdag 4 november staat er boccia op het programma. U bent welkom van 
13 tot 16 uur in de Vossenberg. IE-sport staat klaar om u te laten kennismaken 
met deze sport. Na de activiteit kunt u nog genieten van een lekkere wafel en een 
drankje. Inschrijven voor deze activiteit is noodzakelijk en kan tot 3 oktober via de 
sportdienst.

Broodjeszwemmen 
Op dinsdag 18 november kunt u van 19 tot 
20 uur deelnemen aan een les aquagym in 
het Netepark. Na het zwemuurtje staan er 
een broodje en een alcoholvrije cocktail te 
wachten. 

Deelnemen is gratis en alle deelnemers zijn verzekerd.

TENTOON SPOrT

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

SportEvent Kempen

Op dinsdag 28 oktober bieden de Sportregio 
Kempen ILV en het stadsbestuur van Heren-
tals een sportieve topdag aan voor jongeren 
van 10 tot 14 jaar. In het Netepark duiken de 
deelnemers in de voormiddag het zwembad 
in. In de namiddag zetten ze hun sportieve 
dag verder op de klimmuur, de airtrack en de 
ijsbaan. De sportdag is ook toegankelijk voor 
jongeren met een handicap. Deelnemen kost 
20 euro. Inschrijven doet u voor 10 oktober via  
www.uitinherentals.be/sportkampen.

Sport na School

De SNS-pas is een sportpas waarmee jongeren 
uit het secundair onderwijs kunnen deelnemen 
aan verschillende sportactiviteiten in de regio. 
Er is keuze uit een indrukwekkend aanbod van 
toffe activiteiten zoals boogschieten, capoei-
ra, fitness, spinning, zwemmen, schaatsen en 
squash. Een SNS-pas voor een semester kost 30 
euro, voor twee semesters betaalt u 45 euro. 
Het eerste semester loopt van 6 oktober 2014 
tot 30 januari 2015. Het tweede semester loopt 
van 30 januari 2015 tot 15 mei 2015. De SNS-
pas aanvragen kan in alle middelbare scholen 
van Herentals.

Meer informatie: www.sportnaschool.be

Sportkampen

Van 27 tot en met 31 oktober kunnen kinderen en jongeren van zes tot veertien jaar 
deelnemen aan sportkampen. Voor meer informatie surft u naar www.uitinherentals.
be/sportkampen. Hier kunt u online inschrijven.
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Grabbelpas herfstvakantie: ridders en jonkvrouwen!

Haal uw mooiste prinsessenjurk boven en blink uw harnas op! Van 
maandag 27 tot vrijdag 31 oktober maakt de Grabbelpas een tijd-
reis naar de middeleeuwen. Tijdens allerlei workshops en uitstap-
pen dompelen de kinderen zich onder in het tijdperk van kastelen, 
ridders en jonkvrouwen. 

De inschrijvingen voor de Grabbelpas starten op maandag 6 ok-
tober vanaf 17 uur, zowel online als aan de balie van de jeugd-
dienst. Vanaf dinsdag 7 oktober kunt u ook telefonisch inschrij-
ven. Het volledige programma en verdere informatie vindt u op  
www.jeugddienstherentals.be. Vergeet niet dat u voor de herfstvakantie een Grabbelpas voor 
2014 nodig hebt. Deze kost vijf euro en kunt u bestellen via de website van de jeugddienst.  
U mag natuurlijk ook altijd langskomen.

Dag en nacht van de jeugdbeweging

Op vrijdag 17 oktober organiseren de jeugd-
raad en de stad de Dag van de Jeugdbeweging. 
De kinderen en jongeren die ’s morgens in een 
uniform van de jeugdbeweging naar school ko-
men, krijgen een (h)eerlijk ontbijt. Zij kunnen 
voor hun ontbijt tussen 7.30 uur en 8.30 uur 
terecht aan het Dorpshuis van Noorderwijk, 
het Dorpshuis van Morkhoven of de Lakenhal. 
Ook dit jaar wordt de Dag van de Jeugdbe-
weging om 21 uur voortgezet met een fuif in 
jeugdhuis 10r20. Jongeren die in uniform naar 
het jeugdhuis komen, mogen gratis binnen op 
deze Nacht van de Jeugdbeweging.

Jobs nodig voor Zuiddag 2014

Op donderdag 16 oktober vindt de Zuiddag plaats. Die dag spijbelen jonge-
ren om te gaan werken. Hun vergoeding gaat naar een jongerenproject in 
Palestina en Israël. Bent u een werkgever en hebt u een job voor deze jon-
geren, dan kunt u die job delen op de online jobbank via www.zuiddag.be/
jobbank. Zo ondersteunt u een uniek project en helpt u de jongeren om hun 
engagement waar te maken.

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

De Groote Oorlog

Het Convenant De Groote Oorlog uit 
Noorderwijk en Morkhoven organi-
seert op zaterdag 11 en zondag 12 
oktober een eerbetoon aan de gesneu-
velden uit de deelgemeenten. De twee 
uur durende voorstelling bevat scè-
nes met slagvelden en oorlogsliedjes, 
maar wordt ook historisch gekaderd. 
Het verhaal wordt ondersteund door 
amateurbeelden en -filmpjes op groot 
scherm. Fanfares, een doedelzakspe-
ler, legervoertuigen en een gigantisch 
kanon versterken de sfeer. 

De voorstellingen vinden plaats in de 
sporthal van Noorderwijk, op zaterdag 
om 19.30 uur en op zondag om 15 uur. 
Tickets kosten 10 euro en zijn te koop 
bij Jef Meir (tel. 014-26 60 42). Voor 
en na de voorstellingen, tussen 9 en 
20 uur, kunt u in de sporthal gratis een 
tentoonstelling bezoeken. De tentoon-
stelling omvat foto’s, documenten, me-
morabilia en beelden over de Eerste 
Wereldoorlog in Noorderwijk en Mork-
hoven. U kunt ook het naslagwerk 
Their liveth for evermore (87 pagina’s) 
aankopen voor 15 euro. Het boek in-
formeert u over het oorlogsverleden 
van onze gesneuvelden, maar ook over 
de overlevers en de magere oorlogsja-
ren in onze deelgemeenten. 
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Najaarsconcert 
harmonieorkest  
Sint-Jozefscollege
Op zaterdag 18 oktober om 20 uur en op 
zondag 19 oktober om 14.30 uur kunt u 
genieten van het jaarlijkse najaarscon-
cert van het harmonieorkest van het 
Sint-Jozefscollege. De harmonie krijgt 
dit jaar versterking van kinder-
koor W.A.N.T.E.D. Het concert vindt 
plaats in de feestzaal van het college  
(Collegestraat 46).

Meer informatie: Lucienne Steijnen, 
gsm 0498-21 10 65 

Vierhoog in de wolken
Op zondag 12 oktober brengen De Ga-
gel, Triple F, Tadaam! en het Koninklijk 
Sint-Franciscuskoor een bonte men-
geling van volksliederen, instrumen-
tale folk, hedendaagse gevarieerde  
muziek en bekende liederen uit musi-
cal en film. Op het einde van het con-
cert brengen deze vier Herentalse ko-
ren samen Conquest of Paradise, Jesus 
Christ, you are my life en Vierhoog in 
de wolken, het bekende lied van Johan 
Verminnen. Het concert vindt plaats in 
de Sint-Antoniuskerk. De deuren gaan 
open om 14 uur, het concert begint 
een half uur later.

Kaarten kosten 10 euro en zijn te koop 
bij de leden van de verenigingen of via 
tel. 014-21 84 33 en tel. 014-51 22 39. 

Bibliotheekweek met verwendag

Met de verwendag op zaterdag 11 oktober geeft de bib het 
startschot voor de jaarlijkse Bibliotheekweek. Op de verwen-
dag kunt u genieten van zelfgemaakte hapjes en drankjes. De 
bib deelt ook leuke, stevige bibtassen uit (zolang de voorraad strekt). Tussen 13.30 uur en 15.30 
uur toont een ballonplooier zijn kunsten. In de bib van Noorderwijk vindt de verwendag plaats 
op zaterdag 18 oktober.

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

Nacht van het Kempens erfgoed

Op vrijdag 24 oktober vindt de vierde editie van de Nacht van het 
Kempens erfgoed plaats. Naar jaarlijkse gewoonte organiseert 
de Herentalse Geschiedkundige Kring om 20 uur een lezing in de  
Lakenhal rond Herentals in de letterkunde. Acteur Isi Bogaerts leest 
een aantal fragmenten voor uit letterkundig werk van schrijvers die 
een band hebben met Herentals. Zowel gerenommeerde auteurs als jonge Herentalse auteurs 
komen aan bod. De toegang is gratis.

Een handige programmabrochure biedt een overzicht van alle activiteiten in de verschillende 
gemeenten. De brochure is gratis te bestellen via www.kempenskarakter.be, info@kempenska-
rakter.be of tel. 014-21 97 00.

Herfst- en winterwandelingen

Van 5 oktober 2014 tot 22 maart 2015 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 wande-
ling. Op 5 oktober vertrekt de wandeling aan de Toeristentoren (Heistraat z/n), op 12 oktober 
aan ’t Kroegske (Bovenrij 22), op 19 oktober aan hotel De Swaen (Belgiëlaan 1). Deze wan-
deling is geschikt voor rolstoelgebruikers. Op 26 oktober starten we aan De Posterijen (Grote 
Markt 13). 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. 

Trouwe deelnemers worden beloond. Na de wandeling krijgt u een stempel. Wie vijf stempels 
verzamelt, kan een mooie prijs winnen.

Meer informatie: dienst toerisme, Grote Markt 35, 2200 Herentals, 014-21 90 88,  
toerisme@herentals.be

Orgelconcert

Op zondag 5 oktober om 15 uur organiseert de kerkraad Sint-
Waldetrudis een orgelconcert in de begijnhofkerk. Uitvoerder 
is Léon Berben. Hij is een toonaangevende autoriteit op het 
gebied van historische uitvoeringspraktijken van oude muziek. 
Berben bespeelt het nieuwe Moors-orgel en vertolkt werk van 
onder meer Bach en Kerll. Het concert is een organisatie in 
samenwerking met de Herentalse cultuurraad. De toegang is 
gratis.
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Vormingsavond over 
pubers in huis

Pubers maken soms een stormachtige 
periode door. Er gebeurt veel en er 
verandert van alles. Meestal komen 
afspraken die al jaren werken op losse 
schroeven te staan. Gevolg: eindeloze 
discussies over het huishouden, kle-
dij, uitgaan, geld, school en vrienden. 
Pubers proberen over alles te onder-
handelen en als ouder moet u hiermee 
leren omgaan. Maar hoe doet u dat? 
De Gezinsbond organiseert op dinsdag 
14 oktober een vormingsavond over 
onderhandelen met pubers. De vor-
mingsavond vindt plaats in het WZC 
Sint-Anna en start om 20 uur. Deelne-
men kost 3 euro. Inschrijven is noodza-
kelijk en kan bij Jef Haest (gsm 0472-46 
14 49, jefhaest@hotmail.com). Ieder-
een is welkom.

Tweedehandsbeurs van 
de Gezinsbond

Op 12 oktober organiseert de Gezins-
bond tussen 14 en 16 uur een tweede-
handsbeurs in zaal ’t Hof (Grote Markt 
41). U vindt er kinderkleding, speel-
goed en meubeltjes. Er is een speel-
hoekje voor de kindjes met een oppas. 
De volwassenen kunnen genieten van 
een drankje. De toegang is gratis.

Meer informatie: Claire Perdaen,  
tel. 014-21 07 88,  
claire.perdaen@skynet.be

Dauwwandeling met luxeontbijt

Op zondag 5 oktober organiseert KWB 
Herentals een dauwwandeling met 
luxeontbijt. De wandeling vertrekt tus-
sen 7 en 8 uur aan het lokaal van het 
rode Kruis (Schoolstraat 46). Deelne-
men kost 12 euro voor leden en 15 
euro voor niet-leden. Kinderen van le-
den betalen 6 euro, andere kinderen 8 
euro. Inschrijven kan tot 28 september 
via kwbherentals@hotmail.com. 

Meer informatie: Jozef Wils, Markgra-
venstraat 118, gsm 0475-35 98 40

Die Mooskirchner ten voordele van Make-A-Wish

Op vrijdag 3 oktober kunt u in zaal Zucht Naar 
Kunst (Morkhoven) genieten van een optre-
den van Die Mooskirchner. Die Mooskirchner 
brengt een avond vol folklore en passie uit 
Oostenrijk en Slovenië. In hun thuishaven 
spelen ze voor 10.000 mensen en meer, in 
Morkhoven zijn er slechts 200 zitplaatsen. 

Snel zijn is dus de boodschap. De opbrengst van het concert gaat naar de kinderen van Make-
A-Wish.

Meer informatie en tickets: info@diekempensieben.be

48ste Foto- en Digisalon

Anthony Fotoclub Herentals nodigt u van harte uit op het 48ste foto- 
en digisalon in de Sint-Antoniuszaal (Kapucijnenstraat 7). Het salon is 
gratis en vindt plaats op zaterdag 4 oktober van 13 tot 22 uur, en op 
zondag 5 oktober van 10 tot 19 uur. De leden stellen hun beste wer-
ken van het voorbije werkjaar voor.

Luister naar uw lichaam

Op maandag 6 oktober start in de feestzaal van WZC Sint-Anna (Vorselaarsebaan 1) een  
lessenreeks voor senioren die willen luisteren naar hun lichaam. De oefeningen zijn gebaseerd 
op oosterse bewegingsleren. De lessenreeks omvat tien wekelijkse lessen van 1,5 uur. Tijdens 
de schoolvakanties zijn er geen lessen. Per les betaalt u 1 euro. Breng een kussen, sportieve 
kleding en een dekentje mee. Sportschoenen mogen, maar blote voeten zijn ook welkom. In-
schrijven kan via dienstencentrum ’t Convent (Begijnhof 17). De plaatsen zijn beperkt, dus snel 
zijn is de boodschap.
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Nacht van de Duisternis

Op zaterdag 11 oktober neemt het stadsbestuur 
opnieuw deel aan de Nacht van de Duisternis door 
op de Grote Markt de openbare verlichting en de 
monumentenverlichting te doven. ASH-Polaris, de 
Herentalse vereniging voor amateursterrenkun-
digen, wil iedereen laten genieten van de sterren-
pracht. Vanaf 19 uur stellen zij aan de Lakenhal een 
waarnemingspost met telescopen op. De Nacht van 
de Duisternis is een organisatie van de Bond Beter 
Leefmilieu, de vzw Preventie Lichthinder en de Ver-
eniging voor Sterrenkunde (VVS). Met de actie wil-
len de organisatoren de mensen bewustmaken dat 
te veel nachtverlichting storend kan zijn voor mens 
en natuur.

Meer informatie: www.ashpolaris.vvs.be

Schrijf-ze-VRIJdag en quiz van 
Amnesty International

Op zaterdag 18 oktober organiseert Amnesty Inter-
national Herentals een Quiz-ze-Vrij-avond. Vanaf 
19.30 uur kunnen alle liefhebbers terecht in de 
foyer van cc ’t Schaliken (Grote Markt 35) voor een 
quiz met vragen over algemene kennis. Een ploeg  
bestaat uit maximaal zes personen. Het inschrij-
vingsgeld bedraagt 4 euro per persoon. Jongeren-
ploegen betalen 2 euro per persoon. Inschrijven kan 
bij Kristin Van roey (kvanroey5@hotmail.com) of 
rosemarijn Claes (gsm 0478-39 20 08).

De quiz wordt voorafgegaan door de Schrijf-ze- 
VrIJdag op vrijdag 17 oktober. Deze staat dit jaar in 
het teken van My Body My rights. Met deze cam-
pagne wil Amnesty International jonge mensen 
laten weten dat ze het recht hebben om over hun 
eigen lichaam te beslissen en dat ze dit recht ook 
kunnen opeisen, niet alleen voor zichzelf maar ook 
voor andere mensen in de wereld. Basisscholen, 
middelbare scholen, jeugdclubs en andere organi-
saties kunnen zich inschrijven voor de Schrijf-ze-
VrIJdag op www.aivl.be.

Zen zijn

In deze drukke tijden zijn vele mensen op zoek naar stilte en innerlijke rust.  
Zenmeditatie is een eeuwenoude, oosterse techniek om aandacht te krijgen voor de 
eindeloze gedachtenstroom en uw gevoelens daarbij. Iedereen kan zen beoefenen 
en in groep is het extra motiverend. Als u geïnteresseerd bent, kunt u meedoen met 
de zengroep die elke dinsdag van 20 tot 21.30 uur samen mediteert in de spiegelzaal 
van campus Wolstraat (Wolstraat 27). Deelnemen kost 4 euro per avond. 

Meer informatie: Mia De Walsche, tel. 014-70 04 34, mia.de.walsche@telenet.be, 
www.mahakarunachan.be

Eetdag van de Gagel

Naar jaarlijkse gewoonte organiseert zangkoor De Gagel een eetdag op zaterdag 1 
november. Het koor biedt heerlijke gerechten en dranken aan tegen uiterst demo-
cratische prijzen. De keuken is open van 11.30 uur tot 17.30 uur. De eetdag vindt 
dit jaar plaats op een nieuwe locatie: campus Wolstraat (Wolstraat 27).

Zangkoor De Gagel repeteert elke donderdag om 19.30 uur in basisschool De Wijn-
gaard (Wijngaard 9). Alle zanglustigen die willen toetreden tot een gezellige vrien-
dengroep worden met open armen en onder applaus ontvangen. Durf de stap te 
zetten!

Meer informatie: gsm 0474-66 92 60

Herentalse Bierfeesten

Voor de 17de keer organiseren de vzw Herentalse Bierfeesten en KSJ Herentals de 
Herentalse Bierfeesten. KSJ Herentals probeert op deze manier geld in te zamelen 
om leuke activiteiten te organiseren voor hun leden en de kampprijs te drukken. 
De vzw (een bonte verzameling oud-leiding) helpt daarbij door de organisatie op 
zich te nemen. Het laatste weekend van oktober kunt u zowel op zaterdag als op 
zondag vanaf 12 uur terecht in zaal 't Hof op de Grote Markt voor meer dan hon-
derd soorten bier. De toegang is gratis.

Meer informatie: www.herentalsebierfeesten.be

Happen en stappen

Op zondag 5 oktober nodigen de gidsen van de 2e 
Kempen u uit voor een gezellige hapjeswandeling. 
Zowel de wandeling als het menu zijn voor iedereen 
toegankelijk. De wandeling start tussen 11 en 13 uur 
op het parkeerterrein aan de Wijngaard en eindigt aan 
de Toeristentoren. Deelnemen kost 15 euro. Kinderen 
jonger dan 12 jaar betalen 8 euro. Inschrijven voor de 
hapjeswandeling kan nog telefonisch of via e-mail. Met de opbrengst van de wan-
deling willen de gidsen naar de Jamboree die in 2015 plaats vindt in Japan. De 
gidsen zullen de volgende maanden nog activiteiten organiseren om hun spaarpot 
te spijzen.

Meer informatie: Trapper, Lierseweg 124, trapper@trapper.be, tel. 014-21 17 83 
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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 30/08 
tot 05/10

TENTOON  Hippoliet De Clerck – Retrospectieve / Lakenhal / op vri-
jdag, zaterdag en zondag van 14 tot 17 uur 

DO 02/10 mUzIek Pieter Embrechts - Apenbloed & engelengezang (try-out) / 
cc ’t Schaliken / 20 uur

tHeater Theaterspektakel – De Jossen / Kamertheaterzaal ’t Hof, 
Grote Markt 41 / 20 uur

Vr 03/10 mUzIek Die Mooskirchner / Zaal Zucht naar Kunst, Morkhoven

INFO Mobiele Lijnwinkel / Lakenhal / Van 8.30 uur tot 14.30 uur

tHeater Theaterspektakel – De Jossen / Kamertheaterzaal ’t Hof, 
Grote Markt 41 / 20 uur

QUIz Tweede wijkenkwis voor Jocotan / Gemeenschapsraad 
Noorderwijk 

ZA 04/10 KLASSIEK Salzburger Solisten – Strijkers DeLuxe (Festival van Vlaan-
deren) / Sint-Waldetrudiskerk, Kerkstraat, Herentals / 20 
uur

SPORT Pannenkoekengym voor personen met een handicap / 
Sportcomplex De Vossenberg / Van 11 tot 12 uur (gym) en 
van 13 tot 14 uur (dans)

FOTO Anthony Fotoclub – Foto- en digisalon / Sint-Antoniuszaal / 
Van 13 tot 22 uur

tHeater Theaterspektakel – De Jossen / Kamertheaterzaal ’t Hof, 
Grote Markt 41 / 20 uur

UIt Herfstshopping / Stadscentrum

Van 04/10 
tot 09/10

UIt Mosselrestaurant van KF de Noorderzonen / Parochiecen-
trum Noorderwijk, ring 27

Van 04/10 
tot 26/10

TENTOON Tekstkunstenaarscollectief Tinta – Gestolde tekens / Kasteel 
Le Paige / op vrijdag, zaterdag en zondag van 14 tot 17 uur

Van 05/10 
tot 09/10

KERMIS Noorderwijk kermis

UIt Mosselkermis van WTC 't Scheef Kaderke / Tent naast Café 
Welkom, ring 20

ZO 05/10 WOORD Pascale Platel – Boeken en Bubbels / Lakenhal / 10.30 uur 
– UITVERKOCHT

JEUGD Happen en stappen met de gidsen 2e Kempen / Parkeerter-
rein Wijngaard / Start tussen 11 en 13 uur

UIt Herfst- en Winterwandeling / Toeristentoren, Heistraat z/n 
/ 14.30 uur

mUzIek Orgelconcert Léon Berben / Sint-Catharinakerk, Begijnhof 
/ 15 uur

FOTO Anthony Fotoclub – Foto- en digisalon / Sint-Antoniuszaal / 
Van 10 tot 19 uur

UIt Vlaamse kermis en Bierfietsen van Lierse Supporterclub 
Nodderwaak, met discobar Sunshine / Parochiecentrum 
Noorderwijk, ring 27

UIt Herfstshopping / Stadscentrum

MA 06/10 SENIOR Start lessenreeks Luisteren naar je lichaam / WZC Sint-Anna 

DI 07/10 raad Gemeenteraad / raadzaal administratief centrum,  
Augustijnenlaan 30 / 20 uur

UIt Avond van het Nederlandstalige Lied / Café Welkom, ring 
20

DO 09/10 DANS Koen de Preter – 15 Seconds of Fame / cc de Werft, Werft 
32, Geel / 20.15 uur

SOCIO Familiegroep dementie – Hoe omgaan met veranderend 
gedrag? / WZC Bremdael, Ernest Claesstraat 56 / Van 14 
tot 16 uur

raad Milieuadviesraad / Administratief centrum, Augustijnen-
laan 30 / 20 uur

tHeater Theaterspektakel – De Jossen / Kamertheaterzaal ’t Hof, 
Grote Markt 41 / 20 uur

UIt Foor eens lekker door / Café Welkom, ring 20

Vr 10/10 tHeater Theater FroeFroe –  Tropoi (12+) / cc ’t Schaliken / 20 uur

tHeater Theaterspektakel – De Jossen / Kamertheaterzaal  Hof, 
Grote Markt 41 / 20 uur

ZA 11/10 HUMOR Els de Schepper – Feest / cc ’t Schaliken / 20 uur

WereLd Wereldwinkeldag / Oxfam Wereldwinkel, Begijnhof / Van 
10 tot 16 uur

WereLd Fairtradewandeling / Oxfam Wereldwinkel, Begijnhof / 
Start tussen 13 en 15 uur

BIB Verwendag / Bibliotheek, Gildelaan 13 / Van 10 tot 16 uur

UIt De Groote Oorlog / Sporthal Noorderwijk / 19.30 uur

tHeater Theaterspektakel – De Jossen / Kamertheaterzaal ’t Hof, 
Grote Markt 41 / 20 uur

UIt ASH-Polaris – Nacht van de Duisternis / Lakenhal / 19 uur

ZO 12/10 HUMOR Els de Schepper – Feest / cc ’t Schaliken / 20 uur

WereLd-
mUzIek

Ciudad Baigón / CC Zwaneberg, Cultuurplein 1, 2220 Heist-
op-den-Berg / 20 uur

SPORT IJs(jes)schaatsen voor personen met een handicap / IJs-
baan BLOSO-centrum / Van 12.30 uur tot 13.30 uur

UIt De Groote Oorlog / Sporthal Noorderwijk / 15 uur

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

mUzIek De Gagel, Triple F, Tadaam! en het Koninklijk Sint-Francis-
cuskoor - Vierhoog in de wolken / Sint-Antoniuskerk / 14.30 
uur

VERKOOP KWB Herentals – Dauwwandeling / rode Kruis, School-
straat 46 / Start tussen 7 en 8 uur

DI 14/10 SENIOR Grijze Panters / rondleiding in WZC De Notelaar in Olen / 
14 uur / Info: ruf 014-21 12 69

INFO Zitdag Infopunt Dementie / ’t Convent, Begijnhof 17 / Van 
14 tot 16 uur / tel. 014-28 20 00

mILIeU Win een prijs met uw frituurvet / recyclagepark / Van 9 tot 
12 uur

INFO Vormingsavond over pubers in huis / WZC Sint-Anna / 20 
uur

BLOED Bloedinzameling rode Kruis / Parochiecentrum Noorder-
wijk, ring 27-29 / Van 17.30 uur tot 20.30 uur

WO 
15/10

FIETS Fietsgraveren / Fietspunt station / Van 12 tot 16 uur

DO 16/10 DANS Sabine Molenaar – That's it / cc de Werft, Werft 32, Geel / 
20.15 uur

Vr 17/10 VROUW Vrouwenraad i.s.m. Vormingplus Kempen – Te gek! De 
geestelijke gezondheidszorg in Vlaanderen / Fundatiehuis, 
Begijnhof 27 / 14 uur Info: Louisa Van Sand, tel. 014-22 00 55

JEUGD Dag van de Jeugdbeweging / Lakenhal, Dorpshuis Noorder-
wijk en Dorpshuis Morkhoven / Van 7.30 uur tot 8.30 uur

JEUGD Nacht van de Jeugdbeweging / Jeugdhuis 10r20 / 21 uur

SOCIO Fakkeltocht tegen armoede / cc ’t Schaliken / 19 uur

SOCIO Amnesty International – Schrijf-ze-VrIJdag / www.aivl.be

ZA 18/10 UIt Houtsnijdersclub De Kempen - Tienjarig bestaan / Zaal ’t 
Hof / Van 13 tot 18 uur

SPORT Wafelbowling voor personen met een handicap / Bowling 
Het Ven / Van 14 tot 16 uur

UIt Dag van de Kringwinkel / Lierseweg 132/A / Van 9.30 uur 
tot 17 uur

BIB Verwendag / Bibliotheek Noorderwijk, ring 26 / Van 10 tot 
12 uur

mUzIek Najaarsconcert harmonieorkest Sint-Jozefscollege / 
Feestzaal campus Collegestraat / 20 uur

QUIz Amnesty International – Quiz-ze-Vrij-avond / cc ’t Schaliken 
/ 20 uur

ZO 19/10 FAMILIE Circus Katoen – Ex aequo (6+) / cc ’t Schaliken / 14.30 uur

UIt Houtsnijdersclub De Kempen - Tienjarig bestaan / Zaal ’t 
Hof / Van 10 tot 18 uur

UIt Herfst- en Winterwandeling / Hotel De Swaen, Belgiëlaan 
1 / 14.30 uur

mUzIek Najaarsconcert harmonieorkest Sint-Jozefscollege / 
Feestzaal campus Collegestraat / 15 uur
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ACTIEVE SENIOR

OKRA Sint-Waldetrudis

Elke dinsdag tUrnen Sportcomplex De Vossenberg / Van 14 tot 15 uur
Info: Suzanne Noyen, tel. 014-23 10 34 

Elke woensdag FIETSEN Vertrek aan de Sint-Waldetrudiskerk / 13.30 uur
Info: Adolf Fioole, tel. 014-22 22 93

Elke donderdag PetanQUe 't Convent / Van 13.30 tot 17 uur
Info: Wies Lathouwers, tel. 014-21 53 37

Elke donderdag LINE-
DANCEN

Sportcomplex De Vossenberg / Van 13.30 tot 
15 uur / Info: Wieza Bosmans, tel. 014-21 87 78

OKRA Sint-Antonius

Elke maandag PetanQUe 't Convent / Van 14 tot 17 uur
Info: Jef Driesen, gsm 0477-37 44 86

Elke woensdag FIETSEN Vertrek aan Sint-Waldetrudiskerk / 13.30 uur
Info: Jef De Heel, tel. 014-21 85 54

OKRA Onze-Lieve-Vrouwparochie

Elke dinsdag WINTER-
WANDE-
LING

Normaal vertrek aan Onze-Lieve-Vrouwkerk / 
13 uur

Elke woensdag PetanQUe Plein in de rozenstraat / 13.30 uur
Info: Karel, tel. 014-21 65 03

Elke donderdag HOB-
BYCLUB 
VOOR 
DAMES

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

S-Sport

Elke dinsdag en 
donderdag

DANSEN 
VOOR
SENIOREN

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, 
MINIGOLF, 
kaarten 
OF BINGO

't Convent / 13 uur
Info: Albert Corthout, tel. 014-21 99 79

Elke 
donderdag

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

Sportelen 

Elke maandag BADMIN-
TON

Sporthal van Noorderwijk / Van 13.30 uur tot 
15 uur

Elke maandag AQUAGYM Netepark / Van 15.15 tot 16.00 uur en van 
16.15 uur tot 17 uur

Elke dinsdag NORDIC 
WALKING

Netepark / Van 9.55 uur tot 11.50 uur

Elke woensdag SENIOREN-
FITNESS

De Vossenberg / Van 10 tot 11 uur

Elke donderdag BADMIN-
TON

De Vossenberg / Van 13.30 uur tot 16 uur

Elke vrijdag AQUAFIT-
NESS

Netepark / Van 14 tot 14.50 uur

JONG

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
Bekijk de openingsuren ti jsens de zomerperiode op 
www.facebook.com/peutersenzo

Elke vrijdag-
namiddag

HaPPY 
HOUR

1 euro per consumpti e / Jeugdhuis 10r20, Grote 
Markt 41 / Van 15 tot 17.30 uur

Vrijdag- en 
zaterdagavond

DE RUSTIGE Jeugdhuis 10r20, Grote Markt 41 / 20 uur

GEZONDHEIDSWANDELINGEN

Elke maandag en woensdag Netepark / 10 uur

Elke dinsdag en woensdag Administratief centrum / 10 uur

Op feestdagen zijn er geen wandelingen.

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

www.dekringwinkelzuiderkempen.be

Maak 
kennis met 
hergebruik in 
De Kringwinkel.

Duizenden 
originele 
Kringdingen 
in een  
feestelijke sfeer.

HIER IS DA 
FEESTJE!

ZATERDAG18 OKTOBER:DAG vAn DEKRinGwinKEl

MA 20/10 FEEST Connie Neefs, Hugo Symons en Steven ryckier – 60 jaar TV 
(seniorenfeest) / cc 't Schaliken / 14 uur 

FIETS Fietsgraveren / Verkeerspark / Van 13 tot 16 uur

DI 21/10 FEEST Connie Neefs, Hugo Symons en Steven ryckier – 60 jaar TV 
(seniorenfeest) / cc 't Schaliken / 14 uur 

DO 23/10 tHeater Laika – Cyrano (12+) / cc ’t Schaliken / 20 uur (inleiding om 
19.15 uur)

SENIOR Grijze Panters / Wandelen / 14 uur / Info: ruf 014-21 12 69

VrIJ 
24/10

ERFGOED Nacht van het Kempens erfgoed - Herentals in de lett er-
kunde / Lakenhal / 20 uur

ZA 25/10 UIt Herentalse Bierfeesten / Zaal ’t Hof / 12 uur

ZO 26/10 KLASSIEK Waldo Geuns en Brigitt e raskin – IJzerklanken (aperiti ef-
concert) / Lakenhal / 11 uur

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

UIt Herentalse Bierfeesten / Zaal ’t Hof / 12 uur

DI 28/10 FILM Deux jours, une nuit / cc ’t Schaliken / 20 uur 

JEUGD SportEvent Kempen / Netepark en BLOSO-centrum

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

WO 
29/10

FILM Flits en het magische huis / cc ’t Schaliken / 14.30 uur 

WO 
29/10

tHeater Davy Pieters en Naomi Vellissariou – The Truth About Kate 
(Circuit X) / cc de Werft , Werft  32, Geel / 20.15 uur

Vr 31/10 Jazz Black Flower / Zaal Ootello, Ezaart 162, Mol / 20.15 uur
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Geboorten

21/05 Vic, zoon van Kim Leys en Maarten Spruyt

29/07 Mattia, zoon van Ann Verbist en Sony Vandeweyer

06/08 Tanisha, dochter van Sarah Chothirajah en Piragalathan Sritharan

06/08 Kian, zoon van Sigrid Proost en Dave Hendriks

06/08 Cis, zoon van Annelies Heyns en Davy Heylen

08/08 Bram, zoon van Beatrijs Heyns en Jo Van Aerschot

09/08 Lize, dochter van Tara Van Goolen en Niki Geenen

11/08 ramatu, dochter van Hajaratu Idil en Samboudian Seydi

12/08 Jul, zoon van Mien Salaets en Jelle Sels

17/08 Luis, zoon van Isabel Pinto Vieira en Horácio Da Silva Lopes

18/08 Amber, dochter van Linke Stuyck en Chris De Kaey

20/08 Lewis, zoon van Marijke Pardon en Bram Snyers

20/08 Thibo, zoon van Daisy Verresen en Glenn renders

22/08 Luna, dochter van Natacha Van Meirvenne en Petru Avram

24/08 Sophie, dochter van Malgorzata Zamczyk-rogowska en Pawel Dobrychlop

25/08 Senne, zoon van Katleen Verheyen en Ben Van de Walle

Overlijdens

09/08 Leo Van Genechten (68), echtgenoot van Joanna Van Snick

09/08 Elza Eykens (90), weduwe van Marcellus Pelckmans

11/08 Frans Van Looy, weduwnaar van Louisa Bruynseels

13/08 Felicia Verhoeven (85), weduwe van Frans Peeters

13/08 Jasper (°18/05/2014), zoontje van Inge Schoors en Bart Liekens

15/08 Maria Verwimp (86), weduwe van Gustaaf Haest

16/08 Joanna Pauwels (91), weduwe van Jozef De Pooter

22/08 Maria Leysen (89), weduwe van Dionysius T’Syen

24/08 Arthura Huylebroeck (88), weduwe van Hugo De Zitter

28/08 Jozef Van Vlerken (86), weduwnaar van Paula roelen

29/08 Willy Vercammen (78), echtgenoot van Paula Salaets

Huwelijksaankondigingen

Matthias Peeters (Herentals) en Yoni Van Dingenen (Herentals)

Huwelijken

Kris Van Noten (Herentals) en Michelle Van rooy (Herentals)

Jan Proost (Herentals) en Jenny Verelst (Herentals)

Sidney Marinus (Herentals) en Nele Janssens (Herentals)

Lorenz Compagnie (Herentals) en Nicky Van roey (Herentals)

Jean-Claude Cristens (Herentals) en Sabine Van Loey (Herentals)

BUrGErZAKEN

Heropening pop-upstore in de Zandstraat

Op zaterdag 27 september is iedereen vanaf 10.30 uur welkom op de 
heropening van de pop-upstore in de Zandstraat 77. De winkel biedt 
enkele Herentalse webshopondernemers de kans om hun producten 
in een echte winkel te verkopen. U vindt er onder meer verzorgings-
producten, stoffen, kinderkleding, speelgoed en papierwaren. De 
pop-upstore is open van 27 september tot 31 december. U kunt er 
terecht op maandag van 13 tot 17.30 uur en van woensdag tot en 
met zaterdag van 10.30 uur tot 17.30 uur. Op dinsdag en zondag en 
de winkel gesloten.

Meer informatie: technische dienst, administratief centrum, Augustij-
nenlaan 30, tel. 014-28 50 50, info@herentals.be

Gezocht:  
fiere Kempense Twitteraars (m/v)

Toerisme Provincie Antwerpen lanceert de Twitteraccount  
@kempenlokaal en de bijbehorende website www.kempenlokaal.be. 
Elke week post een andere Kempense gemeente toeristische aanra-
ders en lokale weetjes. Voorlopig verzorgen de toeristische diensten 
de redactie, maar @kempenlokaal rekent ook op de inbreng van en-
thousiaste Kempenaars. 

Bent u een overtuigde Kempenaar met een brede kennis van Heren-
tals en wilt u graag een week lang curator zijn van @kempenlokaal, 
stel u dan kandidaat via www.kempenlokaal.be. Leeftijd, geslacht of 
gezinssituatie spelen geen rol. Graag twitteren vormt uiteraard een 
basisvoorwaarde.

Meer informatie: www.kempenlokaal.be



oktober 2014 17Fietsen
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www.helemaalherentals.be

Steps shopping day  (op zondag van 12 tot 17.30 uur) 

Herentals stijgt op: 
4 GRATIS ballonvaarten te winnen

SHOP in Thals
zaterdag 4 en zondag 5 oktober
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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

Huisartsen

Huisartsenwachtpost Herentals - Nederrij 99  014-22 22 00

Morkhoven en Noorderwijk  014-54 83 83

Tandartsen  090-33 99 69

Stadsdiensten  014-28 50 50 

Administratief centrum - Augustijnenlaan 30

Belastingen - Belgiëlaan 31  02-575 82 60

Bibliotheek - Gildelaan 13  014-85 97 50

BLOSO-centrum - Vorselaarsebaan 60  014-85 95 10

Brandweer - Oud-Strijderslaan 1  014-25 82 10

Compostmeesters  014-28 50 50

Cultuurcentrum ’t Schaliken - Grote Markt 35  014-28 51 30

Defecten aan de openbare verlichting  0800-6 35 35 

De Lijn  070-220 200

bpost - Belgiëlaan 51  022-012 345

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  014-85 97 10

NMBS - Herentals  03-229 56 14

OCMW (sociale dienst) - Nederrij 133/A  014-24 66 66

Politiezone Neteland - Molenvest 23  014-24 42 00

recyclagepark - Hemeldonk 10  014-85 92 40

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  014-22 04 44

Werkwinkel - Molenvest 21  014-24 89 60

Ziekenhuis - Nederrij 133  014-24 61 11

NUTTIGE TELEFOONNUMMErS

Aids-telefoon Vlaanderen               078-15 15 15

Anonieme Alcoholisten  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

Buurtcontactpunt De Klink  014-24 66 90

CardStop  070-344 344

Centrum Algemeen Welzijnswerk, 

CAW de Kempen, Hofkwartier 23  014-21 08 08 

Child Focus  116000

Contact Center Personen met een handicap  0800-987 99 

deN Babbelhoek 0472-22 86 71 

praatgroep Nederlands voor anderstaligen   014-22 17 81

Den Brand  

dagbesteding voor mensen met een handicap 014-84 12 00

De Dorpel, Sint-Waldetrudisstraat 37  014-21 40 73

De Fakkel 0487-99 06 23 

vereniging waar armen het woord nemen  014-21 40 73

Diabetes Infolijn  0800-96 333

Dienstencentrum voor senioren, Begijnhof 17  014-28 20 00

DocStop  00800-2123 2123

Drughulp - Hofkwartier  23 014-23 34 01

Eandis  078-35 35 00

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

Kankertelefoon  078-15 01 51

MS-liga Antwerpen  03-887 48 18

OpWeg  014-23 18 80

Info over wonen voor mensen met een handicap

PIDPA (klantenservice)  0800-90 300

Slachtofferhulp - Hofkwartier 23  014-21 08 08

Tele-onthaal  106

Vertrouwensartsencentra  02-533 12 11

Vlaamse wegentelefoon  0800-122 66

Woonzorglijn  078-15 25 25

Zelfmoordlijn  1813

Ziekenvervoer (niet dringend)  105

Zit Stil (ADHD)  03-830 30 25
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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

schepen Wies Verheyden 
Sport en personeel

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

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:
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

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 uur 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



OPENINGSTIJDEN STADSDIENSTEN
ma dI WO DO vr za ZO

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

BIBLIOTHEEK GILDELAAN 14.00-20.00 14.00-20.00 14.00-20.00 14.00-20.00 14.00-20.00 10.00-16.00

BIBLIOTHEEK NOORDERWIJK 18.00-20.00 14.00-16.00  10.00-12.00

RECYCLAGEPARK 09.00-18.00 09.00-16.30 09.00-16.30 09.00-12.00 08.30-14.30

JEUGDDIENST
09.00-12.30
13.30-16.30
17.00-19.30

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
17.00-19.30

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

STADSARCHIEF
08.30-12.00
13.30-16.00
18.00-19.30

08.30-12.00
13.30-16.00 08.30-12.00 08.30-12.00

13.30-16.00
08.30-12.00
13.30-16.00

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

10.00-14.00

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

Het netePark

WEDSTRIJDBAD
07.30-08.30
12.00-16.30

07.30-08.30
12.00-16.30
17.30-21.00

07.30-08.30
12.00-13.00
14.00-21.00

07.30-08.30
12.00-16.30

07.30-08.30
12.00-16.30 09.00-17.00 09.00-17.00

RECREATIEBAD- EN
DOELGROEPENBAD

17.30-21.00 14.00-21.00 17.30-21.00 17.30-21.00 09.00-17.00 09.00-17.00

SCHAATSBAAN BLOSO
09.00-12.00
13.30-16.00

09.00-12.00
13.30-16.00

09.00-12.00
13.30-16.00
18.30-21.00

09.00-12.00
13.30-16.00

09.00-12.00
13.30-16.00
17.30-20.30

14.00-16.00
16.30-18.30
19.00-20.30

10.00-12.00
13.30-15.00
15.30-17.00
17.30-19.00


