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november solidariteitsmaand

Beste stadsgenoten

November is de solidariteitsmaand bij uitstek. Zo zetten de vrijwilligers van 11.11.11 ook 
dit jaar hun beste beentje voor om geld in te zamelen voor projecten in het Zuiden. De 
campagne vraagt dit jaar aandacht voor de voedselverspilling in de wereld, een thema 
dat ook vele inwoners van Herentals, Noorderwijk en Morkhoven bekommert. Dat blijkt 
telkens weer uit uw massale steun voor de jaarlijkse 11.11.11-campagne. U leest er alles 
over in deze Stadskrant.

Armoede is een onrecht dat ook in Herentals plaatsvindt. U kunt dit aan den lijve ervaren 
als u eens een bezoek brengt aan het Inleefhuis op de Lierseweg. Daar kunt u zelf uit-
testen of u rondkomt met een minimuminkomen waarmee honderden mede-inwoners 
van onze stad moeten toekomen. De mensen van Den Dorpel organiseren deze inleefses-
sies. Goed dat er een vierdewereldbeweging als Den Dorpel bestaat in onze stad, die elke 
dag opnieuw mensen inspireert om op te komen tegen armoede, in het Zuiden én hier in  
Herentals.

Uw burgemeester
Jan Peeters

voorwoord ...

Eén derde van het voedsel op de wereld wordt 
verspild. En dat terwijl één op de acht men-
sen honger lijdt. Bovendien betekent voed-
selverspilling een verkwisting van schaarse 
grondstoffen. Dat is onaanvaardbaar. Enkel 
‘sorry’ zeggen is niet genoeg. Er moet drin-
gend een beleid komen dat verspilling tegen-
gaat. Daarom spoort 11.11.11 politici aan om 
verspilling te beperken in elke 
schakel van de voedselketen: 
van op het veld in het Zuiden 
tot bij de consument in het 
Noorden. Want enkel als we 
het probleem bij de wortels 
aanpakken, kunnen we ver-
spilling tegengaan. U vindt alle 
informatie over de campagne 
op www.nietgenoeg.be.

Steun 11.11.11

Wilt u iets doen aan de voedselproblema-
tiek, dan kunt u 11.11.11 steunen via een 
overschrijving op BE30 0000 0000 11 11. 
Voor een gift van minstens 40 euro per jaar 
ontvangt u einde maart van volgend jaar een 
fiscaal attest. 11.11.11 dankt u voor uw gift!

multiculturele brunch

De multiculturele brunch ten voordele van 
11.11.11 vindt dit jaar plaats op dinsdag 11 
november. Van 11 tot 13.30 uur serveren 
de derdewereldraad en deN Babbelhoek 
zuiderse specialiteiten in zaal 't Hof (Grote 

Markt 41). Voor 15 euro kunt 
u mee aanschuiven aan tafel. 
Kinderen jonger dan veertien 
jaar betalen 7 euro. Inschrijven 
kan tot en met vrijdag 7 no-
vember via www.herentals.be/
brunch of bij de dienst jeugd en 
internationale samenwerking 
(Stadspark z/n, tel. 014-21 21 
86).

11.11.11 zoekt helpende handen voor de 
geldinzameling op 7, 8 en 9 november in He-
rentals en Noorderwijk. Ook voor de brunch 
op 10 een 11 november is er extra hulp nodig. 
Interesse ? Geef een seintje op 014-21 21 86.

acties in Herentals

Vrijdag 7 november
•  winkelactie Herentals

zaterdag 8 november
•  winkelactie Herentals
•  geldinzameling Noorderwijk
•  autowassen door KWB Sint-Jan aan 

de Sint-Jan-de-Doperkerk 
(Molekens) – van 14 tot 17 uur

•  gratis broodpudding door de We-
reldwinkel en Tabula Rasa op de 
Grote Markt – vanaf 11 uur

zondag 9 november
•  winkelactie Herentals

dinsdag 11 november
•  multiculturele brunch in Zaal ’t Hof 

(Grote Markt 41) – vanaf 11 uur

STADSkrant
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Gas-elektriciteit: 
durf Vergelijken!
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Aankondigingen voor de Stadskrant van 
december moeten uiterlijk op maandag 3 
november 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.

Stad verkoopt afgedankt materiaal via onlineveiling

In september organiseerde het stadsbestuur voor het eerst een onlineveiling om afgedankt 
materiaal te verkopen. De verkoop verliep vlot en kende een mooie opbrengt. Omdat de stad 
alweer enkele oude voertuigen, machines en ander uit dienst genomen materiaal ter beschikking 
heeft, besliste het schepencollege om opnieuw samen te werken met veilingbureau I&O Auctions.

Om deel te kunnen nemen aan de veiling moet u zich registreren op www.io-auctions.com. Tot 
maandag 10 november 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 betaalt. Op de veilingkosten zelf betaalt 
u ook nog 21 procent btw. Wilt u de goederen eerst bekijken, dan kan dat op vrijdag 7 november 
tussen 10 en 13 uur in de Stedelijke Werkplaats (Hemeldonk 8) of het administratief centrum 
(Augustijnenlaan 30). De juiste locatie staat bij elk lot vermeld. Op dinsdag 18 november kunt u 
de aan u toegewezen goederen ophalen.

Meer informatie: stedelijke werkplaats, Hemeldonk 8, tel. 014-85 92 40, info@herentals.be

defecte straatlampen melden tijdens de wintermaanden 

Nu de winter dichterbij komt, is een goede straatverlichting belangrijk voor de veiligheid van 
bewoners en voorbijgangers. U kunt uw steentje bijdragen door defecte straatlampen te 
melden bij Eandis. Dat kan via www.straatlampen.be. Hou er rekening mee dat u het nummer 
van de verlichtingspaal (die u op de gele sticker vindt), of de juiste adresgegevens van de paal 
bij de hand moet hebben. Wie niet over een internetaansluiting beschikt, kan een defect gratis 
melden via 0800-635 35.

duurzaam beheer van biomassa(rest)stromen

In uitvoering van het decreet over het duurzaam beheer 
van materiaalkringlopen en afvalstoffen heeft de 
Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM) een 
preventieprogramma opgesteld met als titel Actieplan 
duurzaam beheer van biomassa(rest)stromen 2015-2020. 
Dit actieplan benadert de belangrijkste biomassa(rest)-
stromen vanuit een kringloopperspectief. Het doel: kringlopen sluiten en biomassa(rest)stromen 
zo lang mogelijk in de productie- en gebruiksketen houden. Het ontwerpplan ligt ter inzage bij de 
milieudienst in het administratief centrum en op www.ovam.be. Het openbaar onderzoek loopt 
nog tot en met 21 november 2014.
 
Meer informatie: dienst milieu, administratief centrum, Augustijnenlaan 30, tel. 014-28 50 50, 
info@herentals.be

kleurrijke voortuintjes gezocht

In Herentals, Noorderwijk en Morkhoven hebben veel huizen een voortuintje. Bloemen en 
heesters zorgen voor een kleurrijke en sierlijke noot en maken onze stads -en dorpskernen 
aangenamer om in te wonen. De Herentalse milieuadviesraad ziet graag nog meer gazonnetjes 
omgetoverd in voortuinen met bloemenborders, mooie struiken of een boom. Daarom 
organiseert de raad een voortuinwedstrijd met mooie prijzen. 

U kunt uw voortuin tot en met maandag 15 december inschrijven in een van de volgende 
categorieën: bloementuin, combinatie bloemen-struiken of combinatie struiken-bomen. De 
enige voorwaarde is dat uw voortuin goed zichtbaar is. Laat ook weten of de jury het beste in 
april, mei of juni een plaatsbezoek brengt.

Meer informatie en inschrijvingen: vanloyenbellens@yahoo.com of bij de milieudienst in het 
administratief centrum (tel. 014-28 50 50). 

WETENSWAARD

STADS
krant
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Spoorwegovergang ekelstraat afgesloten

Infrabel laat onderhoudswerkzaamheden uitvoeren aan de spoorwegovergang aan de 
Vossenberg en de Ekelstraat. Van vrijdag 31 oktober om 22 uur tot maandag 3 november om 
6 uur is de spoorwegovergang afgesloten. Er is een omleiding via de De Beuckelaer-Pareinlaan 
en Wuytsbergen.

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

Herdenking wapenstilstand op 11 november

Op 11 november worden op verschillende plaatsen in 
Herentals de slachtoffers van de twee wereldoorlogen 
herdacht. De dag begint om 8.30 uur in Morkhoven 
met een kransneerlegging aan de Sint-Niklaaskerk en 
kransneerleggingen op de begraafplaats bij de graven 
van de vier Britse vliegeniers en de graven van oud-
strijders Vic T’Seyen en Jos Van Asbroeck.

In Noorderwijk zijn er van 10.15 uur tot 11.30 uur 
kransneerleggingen aan de Sint-Bavokerk, op de oude 
en de nieuwe begraafplaats en aan het monument ter 
herdenking van de Eerste en de Tweede Wereldoorlog. 
De herdenking wordt om 12 uur afgesloten met een 
receptie in café Sportwereld. 

In het centrum van Herentals beginnen de plechtigheden om 10.50 uur met een bloemenhulde 
aan het monument van de Boerenkrijg op de Grote Markt. Na een misviering in de Sint-
Waldetrudiskerk is er om 11.45 uur een kransneerlegging aan het monument voor de 
gesneuvelden op de Molenvest. De herdenking wordt afgesloten met een receptie in de 
Lakenhal. Iedereen is van harte welkom op de plechtigheden.

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

Vlaamse renovatiepremie wordt belastingvermindering

Vanaf 1 november kunt u de Vlaamse renovatiepremie zoals ze nu bestaat niet meer aanvragen. 
De premie verandert in een belastingvermindering (of een belastingkrediet als u geen 
belastingen betaalt). Dat houdt in dat enkel de manier van uitbetalen wijzigt. De voorwaarden 
en het bedrag blijven voorlopig dezelfde.

Vanaf de zomer van 2015 kunt u een aanvraag voor een belastingvermindering indienen 
bij Wonen-Vlaanderen. Bij goedkeuring ontvangt u van hen een attest, dat u bij uw 
belastingaangifte van 2016 (inkomstenjaar 2015) voegt. De belastingvermindering wordt u dan 
in drie schijven toegekend: begin 2017 krijgt u de eerste schijf uitbetaald, de tweede het jaar 
erop en de derde het jaar daarop.

Tussen 1 november 2014 en de zomer van 2015 kunnen er dus geen aanvragen worden 
ingediend. Voor wie van plan was om in die periode de renovatiepremie aan te vragen is er een 
overgangsregeling. U houdt uw facturen bij en doet in de zomer van 2015 een aanvraag voor een 
belastingvermindering bij Wonen-Vlaanderen. Facturen vanaf 1 november 2011 worden aanvaard. 
De totale periode waarover de facturen verspreid zijn, mag echter niet meer zijn dan drie jaar. 

Meer informatie: dienst ruimtelijke ordening, administratief centrum, Augustijnenlaan 30,  
tel. 014-28 50 50, info@herentals.be, www.wonenvlaanderen.be

Strooidienst staat klaar

Van begin november tot eind maart staan 
de uitvoeringsdiensten vierentwintig uur 
per dag en zeven dagen per week paraat 
om gladde wegen te bestrijden. De 
strooidiensten van de stad zorgen voor de 
gemeentelijke wegen en fietspaden, de 
strooidiensten van het Vlaamse Gewest 
voor de gewestwegen (Lierseweg, 
Poederleeseweg, Lichtaartseweg, 
Aarschotseweg, Geelseweg, ringlaan, ...). 
Hou er rekening mee dat het gestrooide 
zout pas effect heeft als er intensief over 
gereden, gefietst of gestapt wordt.

Omdat Herentals ettelijke kilometers 
wegen telt en de strooidiensten niet 
overal tegelijk kunnen zijn, gaan ze in 
fasen te werk. 
•  In de eerste fase pakken de 

strooiploegen de drukste wegen 
en fietspaden aan. Ze besteden 
in het bijzonder aandacht aan de 
bereikbaarheid van het ziekenhuis, 
het station en de industriezone.

•  Daarna rijden ze langs de belangrijkste 
invalswegen en hellingen. Ze 
zorgen er ook voor dat scholen en 
andere openbare gebouwen veilig 
bereikbaar zijn. Op schooldagen 
volgen de strooiploegen dan ook 
andere rondes dan tijdens het 
weekend of vakanties. 

•  In een volgende fase trekken de 
strooidiensten naar de belangrijkste 
wegen binnen woonwijken. 

•  Pas daarna strooien de diensten op 
aanvraag.

Vorige winter droegen veel inwoners 
hun steentje bij door na sneeuwval 
de stoep voor hun woning sneeuw- 
en ijsvrij te maken. Het stadsbestuur 
dankt deze mensen en doet een oproep 
om door te gaan met sneeuwruimen, 
of om ermee te beginnen. Het is niet 
alleen een daad van goed burgerschap, 
het is ook een verplichting die sinds 
1942 in onze stad van kracht is.

Meer informatie: stedelijke 
werkplaats, Hemeldonk 8, tel. 014-85 
92 40, info@herentals.be
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Wat als de stroom uitvalt?

Herentals, Noorderwijk en Morkhoven zijn opgenomen in het afschakelplan van de federale 
overheid. Dat betekent dat als in de loop van de komende winter een stroomtekort optreedt, 
een aantal stroomcabines op ons grondgebied wordt uitgeschakeld. Daardoor is het mogelijk 
dat u enkele uren lang geen elektriciteit zult hebben. Wilt u weten of uw straat opgenomen is 
in het afschakelplan, raadpleeg dan de lijst op www.herentals.be/stroomuitval of contacteer 
het stadsbestuur op het nummer 014-28 50 50.

Eerst minder verbruiken, dan pas afschakelen
De federale overheid heeft een strategische elektriciteitsreserve aangelegd. Wanneer echter 
blijkt dat de reserve niet volstaat, onderneemt de federale overheid actie om het verbruik te 
beperken. Een eerste stap daarin is het sensibiliseren van de bevolking om minder elektriciteit 
te verbruiken. Samen minder verbruiken kan immers een stroomuitval voorkomen. Wanneer 
sensibiliseren niet helpt, wordt het afschakelen van elektriciteit in bepaalde gebieden een 
allerlaatste maatregel.

Hoe bereidt u zich voor?
Het is dus helemaal niet zeker dat de stroom bij u thuis effectief zal uitvallen, maar het is beter 
dat u voorbereid bent op een stroomuitval. We geven u graag enkele tips mee.

VOORAF
•  Als u geïnformeerd wordt over een stroomonderbreking, laad uw gsm dan op voor de uitval. 

Uw vaste telefoon kan aangesloten zijn op een modem met stroomvoorziening en kan dus 
buiten werking zijn tijdens een stroomuitval.

•  Schakel elektrische toestellen uit.
•  Hou een zaklamp met reservebatterijen binnen handbereik.
•  Verwittig uw buren en kwetsbare naasten en vraag hen om dezelfde voorzorgen te nemen.

TIJDENS
•  Schakel elektrische toestellen uit en trek de kabels van stroomgevoelige apparaten (zoals tv 

en computer) uit het stopcontact.
•  Hou een lichtschakelaar ingeschakeld, zodat u merkt wanneer de stroom hersteld is.
•  Gebruik liever zaklampen dan kaarsen, of gebruik theelichtjes en plaats die op een 

onbrandbaar oppervlak. Laat brandende kaarsen niet onbewaakt achter.
•  Sluit ramen en deuren om de binnentemperatuur te behouden.
•  Doe de koelkast en de diepvriezer niet onnodig open, om de lage temperatuur zo lang 

mogelijk te behouden. Als de deur van een diepvriezer dicht blijft, kan het voedsel gedurende 
24 of zelfs 36 uur bevroren blijven.

•  Als iemand uit uw omgeving hulpbehoevend is, neem dan contact op met die persoon.
•  Als u met iemand contact wil opnemen, stuur dan een sms in plaats van te bellen. Dit is 

minder belastend voor het netwerk. Bel in geval van nood 112.

ACHTERAF
•  Zet niet alle elektrische toestellen op hetzelfde moment aan. Geef het stroomcircuit de tijd 

om zich te stabiliseren.
•  Controleer de toestand van het voedsel in de koelkast en de diepvriezer op tekenen van 

bederf. Bij twijfel: gooi het weg, uw gezondheid is belangrijker. 

Hoe brengen we u op de hoogte van een stroomuitval?
De stad informeert u over een stroomuitval via haar website, de nieuwsbrief, Facebook en 
Twitter. U kunt ook een sms over een stroomuitval krijgen via BE-Alert, het alarmeringssysteem 
van de federale overheid. Wilt u via dit systeem een sms ontvangen, dan kunt u zich inschrijven 
op http://webform.be-alert.be. Uw gegevens worden enkel voor noodwaarschuwingen gebruikt.

Meer informatie: www.herentals.be/stroomuitval

Gas-elektriciteit:
durf Vergelijken!

Het is niet eenvoudig om de beste ener-
gieleverancier te kiezen. Daarom doet 
Herentals opnieuw mee aan de nationa-
le informatiecampagne Gas-Elektriciteit: 
Durf Vergelijken!

Doe de V-test
Op www.vreg.be/doe-de-v-test kunt 
u de producten van de verschillende 
aardgas- en elektriciteitsleveranciers 
vergelijken. U vult gewoon enkele 
gevens in (die u terugvindt op uw laatste 
eindafrekening) en de V-test berekent 
hoeveel u per jaar zou moeten betalen 
voor de verschillende aanbiedingen.

Infomomenten
Hebt u geen toegang tot het internet of 
weet u niet hoe u moet vergelijken, kom 
dan naar een van de infomomenten 
van het OCMW. Breng zeker uw laatste 
eindafrekening van uw huidige aardgas- 
of elektriciteitsleverancier mee. 

De infomenten vinden plaats op:
•  20 november van 13 tot 16 uur  

in De Cirkel (Lierseweg 132)
•  25 november van 13 tot 16 uur  

in De Cirkel
•  27 november van 14 tot 17.30 uur  

in buurthuis Diependaal 
(Musketstraat 100)

•  27 november van 18 tot 20 uur  
in De Cirkel

U kunt ook terecht bij de sociale dienst 
van het OCMW, zowel in de Nederrij 
133/A als op de wekelijkse zitdag in 
de Dorpshuizen van Noorderwijk en 
Morkhoven.

Gas - ElEktricitEit: durf vErGElijkEn!
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de schande & de  
keerzijde

Sociaal onrecht treft één op de zeven 
mensen in ons land. Op donderdag 20 
november om 20 uur kunt u daarover 
een voorstelling bijwonen in zaal ’t Hof 
(Grote Markt 41). Auteur Erik Vlaminck, 
Dikke Freddy en vijf onvergetelijke 
gastacteurs brengen een allesbehalve 
saaie leesvoorstelling met schrijnende, 
beklijvende en hartverwarmende 
verhalen waarover gegarandeerd 
nagepraat zal worden. De toegang 
bedraagt 5 euro.

Meer informatie en tickets:  
gsm 0487-99 06 23,  
vzwdefakkel@gmail.com

Infosessie over rouw  
en verlies

Op donderdag 6 november organiseert 
de seniorenraad een informatiesessie 
over rouwverwerking. De 
praatnamiddag vindt plaats in zaal ’t Hof 
op de Grote Markt en start om 14 uur. 
Spreker Geert Hulselmans geeft uitleg 
over de betekenis van het woord rouw, 
over aanvaarden, loslaten en zoveel 
meer. Inschrijven kan bij ’t Convent of 
bij de sociale dienst in het administratief 
centrum.

Meer informatie en inschrijvingen: 
dienstencentrum ’t Convent,  
Begijnhof 17, tel. 014-28 20 00,  
dienstencentrum@ocmwherentals.be

SOCIO

Ondersteuningsgroep dementie

Mantelzorgers en familieleden van personen met dementie zijn op 
woensdag 12 november om 17 uur welkom in dienstencentrum ’t 
Convent (Begijnhof 17). U krijgt er meer informatie over het hulp- en 
dienstverleningsaanbod en over de beschikbare financiële steun. De 
uiteenzetting wordt gegeven door Min Haemhouts, maatschappelijk 
werkster bij de thuisdiensten van het OCMW, en Kristien Uytterhoeven, medewerkster van het 
bezoekersproject. Na de uiteenzetting kunt u vragen stellen, in groep of persoonlijk.

Meer informatie en inschrijvingen: dienstencentrum ’t Convent, Begijnhof 17, tel. 014-28 20 00, 
dienstencentrum@ocmwherentals.be

de jeugd is tegenwoordig

Op dinsdag 25 november organiseert het intergemeentelijke samenwerkingsverband van de 
OCMW’s van de Middenkempen (ISOM) een infosessie over opvoedingsondersteuning. De 
lezing start om 19.30 uur en vindt plaats in lokaal dienstencentrum Sprankel (Nieuwstraat 13 in 
Vorselaar). Pedro De Bruyckere, onderzoeker en pedagoog aan de Arteveldehogeschool in Gent, 
schetst een herkenbaar beeld van de jeugd van tegenwoordig. Op een grappige manier ontleedt 
en doorprikt hij volkswaarheden over de leefwereld van jongeren en laat hij zien hoe zij denken 
over hun ouders, leerkrachten en werkgevers. Deelnemen is gratis, maar u moet wel voor 20 
november inschrijven.

Meer informatie en inschrijvingen: Veerle Sas, tel. 014-50 74 82, veerle.sas@vorselaar.be 

Leven met een beperkt inkomen

Denkt u dat rondkomen met een beperkt inkomen gewoon 
een kwestie is van zuinig zijn? U ondervindt het zelf tijdens 
een bezoek aan het inleefhuis aan de Lierseweg 136. Bij het 
binnenkomen ontvangt u een portemonnee met daarin 
een geldbedrag. U wandelt door het huis en betaalt bij elke 
stop een realistisch bedrag voor huur, elektriciteit, water, 
verzekeringen, voeding, schoolkosten, ziektekosten, kleding, 
vrije tijd en andere kosten. De begeleiders van vzw De Fakkel 
en het OCMW vertellen bij elke uitgavenpost hoe u kunt 

besparen, wat u eerst moet betalen en waar u op moet letten. De inleefsessies gebeuren steeds 
in groep en duren ongeveer anderhalf uur. Ze zijn zeer interessant voor verenigingen en scholen.

Meer informatie en inschrijvingen: Denise (vzwdefakkel@gmail.com, gsm 0487-99 06 23) of 
Lieze (delink@ocmwherentals.be, gsm 0497-24 19 78)

Porselein en glas beschilderen in de Cirkel

De Cirkel is een ontmoetingsplek waar iedereen welkom is voor een babbel, een drankje of 
gewoon wat gezelschap. Er zijn ook regelmatig activiteiten als de maandelijkse kaartnamiddag 
of een namiddag gezelschapsspellen spelen. Op dinsdag 4 november kunt u er porseleinen 
en glazen schalen, kopjes of borden een nieuw leven geven door ze te beschilderen of te 
sjabloneren met leuke motieven en kleuren. Een vrijwillige lesgever zorgt voor het nodige 
materiaal en begeleidt u stap voor stap naar een mooi resultaat. Deelnemen aan deze creatieve 
namiddag kost slechts 2 euro. De Cirkel bevindt zich in het gebouw van de Kringwinkel 
(Lierseweg 132) en is elke dinsdag en donderdag open van 13 tot 16 uur.

Meer informatie: Pol Goris, gsm 0473-33 43 52, delink@ocmwherentals.be 
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Sep’n Hop, the Boppin’ Benvis 
Brothers & Beauty Boudoir
Radio Modern
Vrijdag 7 november om 20 uur in de foyer

Sep’n Hop smeert uw roestige benen in en neemt u 
mee in het tijdperk van de vrolijke charleston, de ge-

zwinde Lindy hop en de stomende rock-’n-roll. Daarna zijn de dj’s van The Boppin’ Benvis Bro-
thers aan de beurt. Deze keurig afgeborstelde heren hebben slechts één missie in het leven: 
de beste oldies van Sinatra tot Chubby Checker nieuw leven inblazen. Wie duizelt van al dat 
dansen kan even uitblazen in het Beauty Boudoir van de Modernettes, die u, met kwast en lip-
penstift in de aanslag, omtoveren in uw fifties-alterego.

UItVerkOCHt

Senne Guns
Retro
Zaterdag 8 november om 20 uur in de schouwburg

In 2011 sleepte Senne Guns een MIA-nominatie voor 
beste Nederlandstalige album in de wacht. De opvol-
ger Zon is er nu eindelijk. De eerste single, Allerlaatste 
man, is een ode aan de loser, een hart onder de riem 

voor de sukkelaar. De theatervoorstelling Retro flitst u terug naar oktober 1970. Senne Guns 
brengt decor, instrumenten en muziek uit die tijd mee.

Toegang: 14 euro / 11 euro (Vriendenpas)

eddie niesten
De oorlogskeuken
Dinsdag 11 november om 20 uur in de Lakenhal

In deze lezing behandelt Eddie Niesten de voedings-
kroniek van de afgelopen honderd jaar. Wat aten de 
mensen tijdens de Grote Oorlog? Welke ingrediënten, 
bereidingswijzen of recepten gebruiken we nu nog 

steeds? En kunnen we de begrippen ‘troost in het glas’, ‘woekerprijzen’ en ‘voedsel op de bon’ 
verklaren vanuit de oorlogsgeschiedenis?

Eddie Niesten werkte jarenlang in het Centrum voor Agrarische Geschiedenis en schreef tal 
van publicaties over gastronomie en culinaire ontwikkelingen. Hij publiceerde Goesting in 
Vlaanderen, Wat wij al eeuwenlang lekker vinden en Op de wijze van de chef. Hij is medeauteur 
van De keuken van ons moeder.

Eddie Niesten adviseerde ook het Herentalse eetcafé De Posterijen bij het opstellen van een 
oorlogsmaaltijd. De Posterijen (Grote Markt 13) zet speciaal voor deze gelegenheid deze maal-
tijd op het menu (om 18 uur). Voor u een unieke kans dus om met een recept van honderd jaar 
geleden kennis te maken. 

U kunt een combiticket kopen voor de lezing en de maaltijd, inclusief een oorlogskoffie, 
exclusief andere dranken.

Toegang: 8 euro / 5 euro (Vriendenpas
Combiticket (lezing en oorlogsmaaltijd): 20 euro / 17 euro (Vriendenpas) 

raf Walschaerts
Jongen toch
Donderdag 6 november om 20 uur in 
de schouwburg

UItVerkOCHt

theater antigone
Dagboek van een  
soigneur
Donderdag 13 november om 20 uur in 
de schouwburg

UItVerkOCHt

Scherzi musicali
Il pianto d’Orfeo
Vrijdag 21 november om 20 uur in de 
Sint-Catharinakerk, Begijnhof

De mythe van Orpheus, symbool van 
verbintenis tussen tekst en muziek, 
inspireerde meer dan één Italiaanse 
componist. In Il pianto d’Orfeo over-
loopt Scherzi Musicali de geschiede-
nis en de emotionele evolutie van Or-
pheus. Bariton Nicolas Achten zingt de 
rol van Orpheus. Deborah York kruipt 
in de huid van Eurydice. De Britse so-
praan komt voor dit concert speciaal 
over van Berlijn. Zij zong samen met 
talloze grote orkesten en kreeg een 
Grammy Award voor een opname met 
het London Symphonic orchestra.

Toegang: 18 euro /  
15 euro (Vriendenpas)
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Strange Fruit
Boke Hertals
Donderdag 27 november om 12.15 uur in 
de foyer

Dit seizoen gaat ’t Schaliken gewoon door 
met de gratis middagconcerten in de foyer. 
Ook de gratis boterhammen zijn er nog. De 
muziekgroep Strange Fruit bijt de spits af. 
Hoewel Strange Fruit in zijn begindagen 
vooral jazzstandards speelde, kan de groep zijn funkroots niet langer ontkennen. Strange Fruits 
muziek is toegankelijk en dansbaar.

Toegang: gratis

arnout Hauben
Ten Oorlog
Donderdag 27 november om 20 uur in de schouwburg

In Ten Oorlog trokken tv-makers Arnout Hauben, Jonas Van 
Thielen en Mikhael Cops in negen afleveringen langs de Euro-
pese frontlijn van de Eerste Wereldoorlog. Tegen deze histori-
sche achtergrond stapten ze langs legendarische plaatsen als 
Verdun en door de Somme-streek, maar ze passeerden ook 
kleine dorpjes en onbekende steden. In zijn lezing maakt Arnout Hauben een historische en 
geografische schets van de tocht.
Arnout Hauben startte zijn carrière als televisiemaker bij het productiehuis Woestijnvis. Hij 
werkte als regisseur en reporter voor onder meer Man Bijt Hond, Weg naar Compostela en 
Het Geslacht De Pauw en maakte de geprezen reeks Geel over de zorginstelling in onze buur-
gemeente. 

Toegang: 8 euro / 5 euro (Vriendenpas)

Petticoat
In Concert
Zaterdag 29 november om 20 uur in de schouwburg

Zes jonge meiden uit Geel nemen u 
mee in een oogstrelende show vol 
verrassingen. Meerstemmige, aan-
grijpende songs ondersteund door 
fijne choreografieën brengen u in 
hemelse sferen. De meisjes van Pet-
ticoat begeleiden zichzelf live met 
piano en violen. Ze coveren niet zo-
maar wat liedjes, maar arrangeren 
en choreograferen zelf. Kortom, zij 
doen volstrekt hun eigen ding.

Toegang: 12 euro / 9 euro (Vriendenpas)

Wak 2015

In 2015 vindt de Week van de Ama-
teurkunsten plaats van vrijdag 24 april 
tot en met zondag 3 mei. Het thema 
van de WAK 2015 is ‘de kleine artiest’. 
Over kinderen en kunst, over creatieve 
jongeren, over de kleine man, over 
kleine kunst, over de invloed van jong 
op oud en omgekeerd, over stimule-
rende plekken, over experimenteren, 
proberen en proeven, over nieuw en 
durven, over (her)ontdekken en doen!

Wilt u actief deelnemen aan de WAK in 
Herentals? Geef dan het concept, de ge-
wenste locatie en de datum of duur van 
uw project door. Mail dit voor 1 decem-
ber naar cultuurcentrum@herentals.be 
of stuur een brief naar cultuurcentrum 
’t Schaliken, Grote Markt 35.

Cultuurcafé met the 
Broken

The Broken is een akoestische band uit 
Herentals. Zij spelen covers van num-
mers uit verschillende genres en ver-
schillende tijden. Onder andere songs 
van Johnny Cash, Simon & Garfunkel 
en Ed Sheeran passeren de revue. 
Naast covers spelen zij ook een hele-
boel zelf geschreven nummers.

The Broken treedt op in het Cultuurca-
fé op zaterdag 29 november om 20 uur 
in het Fundatiehuis op het begijnhof. 
De deuren worden geopend om 19 uur 
en de toegang is gratis.

Wilt u zelf optreden in het Cultuurcafé, 
dan kunt u met uw voorstel terecht 
op info@cultuurraadherentals.be of 
bij het cultuurcentrum op de Grote 
Markt.
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Op zondag 16 november doet Herentals opnieuw mee aan de Kunstendag voor Kinderen. Die 
dag kunnen families met kinderen tot twaalf jaar kennismaken met kunst, cultuur en erfgoed 
in heel Vlaanderen. Van 13 tot 17 uur biedt cc 't Schaliken twee voorstellingen en vijf work-
shops aan. Alle activiteiten zijn gratis behalve de voorstelling van BRONKS. Inschrijven is ver-
plicht en kan vanaf 12.30 uur aan het infopunt in de foyer van cc ’t Schaliken.

.....................................................................................................................................................................................

KUNSTENDAG VOOR KINDEREN 

BrOnkS
Heft uw voeten op (5+)
Om 14.30 uur in de schouwburg

Heft uw voeten op is een spannende kleutervoorstelling over 
jonge en oude mensen en de dingen die voorbijgaan of niet snel 
genoeg vooruitgaan. BRONKS vertrekt vanuit zijn fascinatie voor 
oude mensen die zich nog jong voelen en jonge mensen die zich 
oud voelen. De makers laten zich inspireren door verhalen van 
hun eigen ouders en grootouders en door Buster Keaton, de 
Marx Brothers en Pixar. Tickets zijn te verkrijgen bij het cultuur-
centrum.

Toegang: 8 euro / 5 euro (Vriendenpas)

Workshop (pop)liedjes maken (9+)
Van 13 tot 16 uur

De kinderen maken tijdens deze workshop hun eigen (pop)lied-
jes. Daarbij kunnen ze gebruikmaken van hun creatieve geest en 
allerlei digitale effecten. Ze nemen hun creaties op met een mu-
ziekprogramma op de computer. 

tal en thee
Uit een doosje (4+)
Van 13.30 tot 17 uur

Met Uit een doosje brengt figurentheater Tal en Thee een kleine 
parel van vier minuten zonder woorden. In een levensgrote kijk-
doos bladert u als toeschouwer door plaatjes, flarden en herin-
neringen uit een mensenleven. Iedere voorstelling is geschikt 
voor maximaal tien toeschouwers. Verzamelen gebeurt aan het 
infopunt in de foyer van cc ’t Schaliken.

Workshop woord (9+)
Van 14.30 tot 15.45 uur

De Stedelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans geeft een 
workshop woord. De kinderen spelen met woorden en spreken 
met hun lijf. Ze gaan op zoek naar expressieve taal en ontdekken 
zo hun eigen kleine verhaal. 
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Workshop portrettekenen 
en badges maken (6+)
Van 13 tot 17 uur

De Stedelijke Academie voor Beeldende Kunst geeft in de foyer 
een workshop portrettekenen en badges maken.

Workshop illustratie (4+)
Van 13 tot 14.15 uur
 
Illustrator Suzy Castermans maakte de tekeningen van Tok is het 
beu, het nieuwe boek van Inge Bergh. Op de Kunstendag voor Kin-
deren toont Suzy hoe zij werkt en maakt ze tekeningen. De kinderen 
mogen hun fantasie loslaten op deze tekeningen en ze aanvullen. 

Voorleeshoek (4+)
Van 13 tot 17 uur

De stedelijke bibliotheek maakt van de repetitieruimte in de 
schouwburg een knus hoekje om de mooiste boekjes te ontdek-
ken. Enthousiaste sprekers lezen eruit voor.

fILM

Halfweg
Dinsdag 25 november om 20 uur in de schouwburg

Stef zit midden in een schei-
ding en verhuist naar een 
prachtig huis, dat hij flink 
onder de prijs heeft kunnen 
kopen. Daar wil hij in alle rust 
de dingen op een rij zetten, 
maar die rust wordt al snel 
verstoord. De vreemde Theo, 
die als een natte zwerver te 
pas en te onpas in het huis 
opduikt, beweert de ware 
eigenaar te zijn. Stef ontdekt 
dat Theo inderdaad de vorige 
eigenaar is. En twee jaar ge-
leden is overleden. Halfweg 
is een Vlaams komisch drama 
uit 2014 van regisseur Geof-

frey Enthoven. Koen De Graeve, Jurgen Delnaet, Evelien Bosmans 
en Gilles De Schryver spelen de hoofdrollen. De film duurt 115 mi-
nuten.

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

Philomena 
Woensdag 26 november 
om 14.30 uur in de 
schouwburg

Philomena vertelt het 
waargebeurde verhaal 
van Philomena Lee, die 
als tiener haar buitenech-
telijke zoontje ter adop-
tie moest afstaan op 
aandringen van de Iers-
katholieke gemeenschap 
waar ze woonde. Philo-
mena is een hartverwar-
mend komisch drama 
van regisseur Stephen 
Frears met hoofdrollen 
voor Judi Dench en Steve 
Coogan. Deze Britse film uit 2013 werd op diverse filmfestivals 
door zowel pers als publiek omarmd. De film duurt 94 minuten.

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

Info en tickets: 
Cc ’t Schaliken, Grote Markt 35, Herentals
cultuurcentrum@herentals.be, 
www.schaliken.be, tel. 014-28 51 30
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andré eelen, Harry Goossens en Xavier rombouts
De kracht van het detail
Van zaterdag 1 november tot en met zondag 23 november in de Lakenhal
Open op vrijdag, zaterdag, zondag van 14 tot 17 uur

Het fotografentrio André Eelen, Harry Goossens en Xavier Rombouts voelt zich on-
derling verbonden door de interesse voor detail in een fotografisch beeld. 

André Eelen is al jaren actief als fotograaf, met een uitgesproken interesse voor ar-
chitectuur: van opvallende bouwwerken tot functieloze of vergane constructies. Hij 
richt zich vooral op het spel van lijnen, vlakken en kleuren.

Harry Goossens was persfotograaf van beroep maar heeft door zijn verhuizing naar 
Zuid-Frankrijk interesse gekregen voor het plaatselijke landschap. Momenteel werkt 
hij aan een samenstelling van werken uit zijn rijke archief.

Xavier Rombouts werkte als fotograaf voor films en tv-series, waaronder Matroesj-
ka's. Verder was hij correspondent voor Nederlandstalige fotografietijdschriften. Xavier legt zich toe op het in beeld brengen van mensen in 
verschillende omstandigheden. Zijn werk is te bewonderen in binnen- en buitenland.

De toegang is gratis.

-subLUmInaL-
Van zaterdag 22 november tot en met zondag 28 december in kasteel Le Paige
Open op vrijdag, zaterdag, zondag van 14 tot 17 uur 
Extra: nocturne op zaterdag 13 december van 19 tot 22 uur

subliminaal (bn.) [gevormd van Lat. sub (onder) + limen (drempel)], beneden de 
drempel van het bewustzijn gelegen, syn. onderbewust: een poëzie van vrij associ-
eren in subliminale regionen; subliminaal beeld, televisiebeeld dat minder dan een 
kwart seconde op het scherm te zien is en daardoor door de kijker kan worden ge-
registreerd zonder dat hij zich daar bewust van is. 

-subLUMINAL- is een groepsexpositie die deels uit lichtkunst bestaat. Curator van 
de expositie is Herentalsenaar Peter Snijder. De kunstenaars richten tijdens deze 
expo hun subliminale boodschappen op de Herentalse stadsgrenzen. Deze artiesten 
zijn Bart Ramakers, Dany Tulkens, Filip Sterckx, Eline ’t Sant, Bruin Smeyers, Ann 
Deceuninck, Steven Verstuyft, Bram Luyts, Giovanni Winne, Maarten Vanermen en 
Peter Snijder.

De toegang is gratis.

marec
Jaaroverzicht in cartoons
Van zaterdag 29 november tot en met zondag 4 januari in de Lakenhal
Open op vrijdag, zaterdag, zondag van 14 tot 17 uur

Naast kerstbomen, kalkoenen en BOB-campagnes zijn eindejaarsoverzichten een vaste waarde in de laatste dagen 
van het jaar. ’t Schaliken organiseert voor de derde keer een jaaroverzicht. Na succesvolle edities met Kim Ducha-
teau en Gal verheugt ’t Schaliken zich om voor u opnieuw een jaaroverzicht in cartoons samen te stellen. Marec, de 
huiscartoonist van onder meer Het Nieuwsblad en Dag Allemaal, selecteert zijn grappigste spotprenten en geeft u 
zo een overzicht van de meest memorabele gebeurtenissen en het belangrijkste nieuws uit het voorbije jaar.

De toegang is gratis.
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JEUGD

Parkrock zoekt  
organisatorisch talent

De organisatoren van Parkrock zijn op zoek naar 
jongeren om de kernploeg te versterken. Heb je zin 
om dit jaarlijkse jongerenfestival mee vorm te geven, 
kom dan even langs bij de jeugddienst of mail naar 
jeugddienst@herentals.be. Meewerken aan Parkrock 
staat garant voor veel plezier, een leuke samenwerking 
en een eindresultaat waar iedereen trots op mag zijn. Als 
nieuwe vrijwilliger krijg je de kans om mee te lopen met 
ervaren organisatoren.

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

Hij komt, hij komt …

Op zaterdag 15 november verwelkomen we Sinterklaas 
in Herentals. Om 14 uur meert de Sint samen met zijn 
Pieten aan in de jachthaven. Een halfuurtje later trekt 
een grote Sinterklaasstoet door de straten van Herentals. 
Om 15.30 uur komt de stoet aan in sportcomplex De 
Vossenberg, waar de clowns Dirky en Sientje de kinderen 
vermaken met een show. 

De aankomst van Sinterklaas is een organisatie van vzw 
De Kinderdroom. Hebt u speelgoed dat nog bruikbaar is? 
Breng het mee naar de jachthaven of De Vossenberg. Vzw 
De Kinderdroom maakt er minderbedeelde kinderen blij 
mee.

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

Sportkampen kerstvakantie

Op 22 en 23 december kunnen kinderen en jongeren van zes tot zestien 
jaar zich uitleven op verschillende sportkampen. Inschrijven kan vanaf 
maandag 24 november via www.uitinherentals.be/sportkampen.

Wandelmeedag

Op dinsdag 11 november organiseert de Herentalse Wandelclub de Wan-
delmeedag. U kunt kiezen uit wandelingen van verschillende afstanden. 
Vertrekken kan tussen 8 en 15 uur aan zaal Nieuwland (Nederrij 100). On-
derweg kunt u een hapje eten. Deelnemen kost 1 euro per persoon. 

Uitnodiging sportclubs

De sportraad nodigt alle sportclubs uit voor de algemene vergadering van 
de sportraad op donderdag 11 december om 20 uur in de aula van het 
BLoSo-centrum.

de zwembaddag:  
zwemmen onder water

Dit jaar is het thema van de Zwembaddag ‘zot van onderwaterzwemmen’, 
maar natuurlijk blijft ook boven water het plezier bestaan. Op zondag 16 
november krijgt u in het Netepark voor de gewone toegangsprijs dan ook 
heel wat fijne extra’s :
• een gezond ontbijt (van 9 tot 12 uur)
• een kinderdisco (van 10 tot 11.30 uur)
• aquafitness (van 11 tot 11.45 uur)
• een pretbad (van 13 tot 16 uur)
• een initiatie duiken (van 14 tot 16 uur)

SPORT

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



november 201412

AANKONDIGINGEN

evaluatieconcert

Music-Band Avanti organiseert samen met de Vlaamse 
Amateurmuziekorganisatie (Vlamo) een evaluatiecon-
cert in cultuurcentrum ’t Schaliken. Op zondag 9 no-
vember treden er vanaf 13.30 uur vijf muziekkorpsen 
op: Music-Band Avanti uit Herentals, De Kunstvrien-
den uit Merksplas, Onze Toekomst en Sint-Odrada uit 
Mol, en New Sound Band uit Arendonk. Alle uitvoe-
ringen worden geëvalueerd door experts. Ook u bent 
welkom om de concerten bij te wonen. De toegang is 
gratis.

Meer informatie: willy.de.wachter@telenet.be,  
tel. 014-70 79 39

theaterling viert tiende 
verjaardag met familiequiz

De Herentalse toneelvereniging Theaterspektakel be-
staat dit jaar dertig jaar, maar ook de jeugdwerking 
Theaterling heeft reden tot feest. De vereniging werd 
in 2004 opgericht in de schoot van de vzw Theater-
spektakel en kan nu, tien jaar later, terugblikken op 
vele prachtige voorstellingen en geslaagde projecten. 

Ter gelegenheid van deze tiende verjaardag organi-
seert Theaterling op maandag 10 november een leuke 
en gevarieerde quiz voor jong en oud. De quiz start 
om 20 uur en vindt plaats in zaal ’t Hof (Grote Markt 
41). Ploegen van vijf personen kunnen zich inschrijven. 
Deelnemen kost 15 euro.

Meer informatie en inschrijvingen:  
wouter.peeters1@gmail.com

Quiz van WtC epokes

Na de geslaagde editie van vorig jaar organiseert wie-
lerclub Eendracht, Progressie Op Kracht en Snelheid 
(of kort WTC Epokes) zijn tweede recreatieve quiz. Die 
vindt plaats op zaterdag 8 november in de parochie-
zaal van Morkhoven (Goorstraat 1). Inschrijven kan 
nog tot 4 november. Ploegen bestaan uit minimaal vier 
en maximaal zes personen. Deelnemen kost 15 euro 
per ploeg. De eerste vraag wordt gesteld om 19.45 uur.

Meer informatie en inschrijvingen:  
wtc.epokes@gmail.com

Herfst- en Winterwandelingen

Nog 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 tus-
sen een korte en een lange wandeling. Op 2 november vertrekt de wandeling 
aan café Berkemus (Morkhovenseweg 153), op 13 november (uitzonderlijk een 
donderdag) aan De Posterijen (Grote Markt 13), op 16 november aan Club Hu-
man (Grote Markt 16), op 23 november aan tennisclub Ter Heyde (Lichtaartse-
weg 216/1) en op 30 november aan de Boskantien (Wijngaard 26). Inschrijven 
is niet nodig en deelnemen is gratis. De volledige kalender vindt u op www.
uitinherentals.be/toerisme en in de brochure bij de dienst toerisme. 

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

Brandhoutverkoop agentschap voor natuur en 
Bos

Op dinsdag 9 december om 19 uur vindt er een grote brandhoutverkoop plaats 
in zaal Boekelheem (Stationsstraat 3 in Olen). Er zijn een zeventigtal loten te 
koop in Herentals, Herselt, Laakdal en olen. Vanaf maandag 17 november kunt 
u een gratis houtcatalogus afhalen bij de milieudienst in het administratief 
centrum. De brandhoutverkoop is een organisatie van het Agentschap voor 
Natuur en Bos in samenwerking met het OCMW van Herentals.

Meer informatie: Agentschap voor Natuur en Bos, regio Netebronnen-
Zuiderkempen, tel. 03-224 62 62, ant.anb@vlaanderen.be

Seniorenweek

Dienstencentrum ’t Con-
vent maakt van de Senio-
renweek traditioneel een 
echte verwenweek. Op 
dinsdag 18 en vrijdag 21 
november kunnen senio-
ren zich vanaf 13 uur laten 
verwennen met een heer-
lijke voetmassage door de 
voetverzorgsters van het 
dienstencentrum. Na de massage kunt u voort ontspannen met een ginseng-
koffie of muntthee. Deelnemen kost 5 euro. Inschrijven kan aan de balie van 
’t Convent. 

Op woensdag 19 november bakken de medewerkers van het dienstencentrum 
lekkere appelbeignets met appeltjes van het Begijnhof. Vanaf 14.30 uur staan 
de lekkernijen klaar. Een portie kost 1,50 euro.

Meer informatie en inschrijvingen: dienstencentrum ’t Convent, Begijnhof 17, 
tel. 014-28 20 00, dienstencentrum@ocmwherentals.be
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Lang leve de oogst

De achtste editie van de Week van de 
Smaak, van 13 tot 23 november, draait 
rond duurzame voeding. Alle aspecten 
van duurzaam eten komen daarbij aan 
bod: koken met lokale ingrediënten, zelf 
groenten telen, minder vlees eten, be-
ter bewaren, minder verspillen en kiezen 
voor fair trade en biologische producten. 
Het VELT-boekje Lang leve de oogst zet dit 
thema in de kijker. 

Op dinsdag 18 november om 20 uur kunt 
u in de bibliotheek (Gildelaan 13) terecht 
voor een workshop rond dit handige doe-
boekje vol nuttige informatie en recep-
ten. U krijgt een bondige voorstelling van 
de verschillende technieken om groenten 
en fruit langer te bewaren, zoals sterilise-
ren, (vries)drogen, zouten, inkuilen, pas-
teuriseren, inmaken met zoet of zuur of 
alcohol, pekelen en fermenteren. Biotui-
nierster en herboriste Annick Hollebeke 
vertelt hoe zij zelf haar oogst spreidt en 
wat te veel is, verwerkt in allerlei lekkers. 
Uiteraard mag u ook meeproeven uit haar 
voorraadkast.

Deelnemen kost 3 euro. U moet wel 
vooraf inschrijven door een mail met uw 
naam en contactgegevens te sturen naar  
voedselteam.herentals@gmail.com. De 
infoavond is een organisatie van de He-
rentalse voedselteams, VELT Middenkem-
pen en de bibliotheek, met ondersteuning 
van Vormingplus Kempen.

Meer informatie: www.weekvandesmaak.be 
en www.velt.be

eerste quiz van base- en softballclub titans

Op vrijdag 28 november is iedereen welkom in zaal ’t Hof voor de eerste algemene ken-
nisquiz van de Herentalse base- en softballclub Titans. Vorm een ploeg van zes personen 
en schrijf u snel in bij Peter Allaerts. Deelnemen kost 18 euro per ploeg.

De base- en softballclub Titans werd in september 2013 opgericht door oud-spelers van 
de Red White Giants. Iedereen kan er terecht om op een ontspannen manier een goede 
conditie op te bouwen. Kom dus gerust eens een kijkje nemen tijdens de trainingen in het 
BLoSo-centrum. 

Meer informatie en inschrijvingen: gsm 0497-47 00 18,  
peter.allaerts@titans-bsc.be, www.titans-bsc.be

Sunday Goodies

De zevende editie van Sunday Goodies vindt plaats op zon-
dag 30 november in de parochiezaal van Noorderwijk (Ring 
27). Van 11 tot 17 uur kunt u er gezellig snuisteren tussen 
de hippe hebbedingen van allerlei webshopeigenaars.  
U vindt er alles, van handgemaakte juwelen tot kinderkle-
ding, van zelfontworpen kaartjes tot lekkere macarons.  
De toegang is gratis.

Meer informatie: sundaygoodies@hotmail.com, www.facebook.com/SundayGoodies

L&J theater – en toen waren er nul

Tien gasten komen samen voor een ontspannen weekend in een huis op een eiland voor de 
kust van Devon, Engeland. Plotseling valt er een dode. De spanning stijgt als er steeds meer 
slachtoffers vallen, en de moordenaar onvindbaar blijft. En toen waren er nul neemt u mee op 
een speurtocht vol mysterie, verdachtmakingen en sluwheid. Het script, naar het best verkoch-
te boek van Agatha Christie, mag zonder enige twijfel een meesterwerk genoemd worden.

U kunt de theatervoorstelling, die door L&J Theater een frisse bewerking kreeg, bijwonen 
in cultuurcentrum ’t Schaliken op vrijdag 31 oktober om 20 uur, zaterdag 1 november om 
14 uur en om 20 uur en op zondag 2 november om 14 uur. Een ticket kost 9 euro.

Meer informatie en tickets: www.lenjtheater.be

Op zoek naar erfgoed van jeugdverenigingen

Erfgoedcel Kempens Karakter gaat op zoek naar het erfgoed van jeugdverenigingen. De 
bedoeling is om in twaalf Kempense gemeenten zoveel mogelijk oude foto’s, voorwerpen 
en verhalen rond jeugdverenigingen op te sporen. In het najaar van 2015 wordt er met 
al dat materiaal een groots evenement georganiseerd. Bent u oud-lid, sympathisant of 
kookouder geweest? Hebt u nog schoendozen met oude foto’s van kampen, uitstappen of 
fuiven? Kom dan naar de collectiedag op zaterdag 15 november van 10 tot 13 uur in het 
Fundatiehuis (Begijnhof 27). Al uw materiaal wordt gratis gedigitaliseerd en terugbezorgd, 
samen met een digitale kopie. 

Meer informatie: erfgoedcel Kempens Karakter, Fundatiehuis, Begijnhof 27, tel. 014-21 97 00, 
info@kempenskarakter.be, www.kempenskarakter.be
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Patsy Sörensen in the Spotlight
Op woensdag 19 november om 20 uur verwelkomt het HuisvandeMens mensenrech-
tenactiviste Patsy Sörensen in de Lakenhal. Zij spreekt over de mensenhandel anno 
2014, over Payoke en over de rol van voodoo, loverboys en de medische wereld. Na 
de lezing kunt u vragen stellen en napraten bij een drankje. De toegang is gratis, maar 
reserveren wordt wel aangeraden.

Meer informatie en inschrijvingen: tel. 014-85 92 90, herentals@demens.nu

Speelgoedbeurs van de Gezinsbond
Op zaterdag 22 november organiseert de Gezinsbond van Morkhoven een tweede-
handsbeurs voor speelgoed. De beurs vindt plaats in de parochiezaal (Goorstraat 1) 
van 10.30 uur tot 12.30 uur. Als u ook speelgoed wilt verkopen, schrijft u dan snel in, 
want het aantal plaatsen is beperkt. Leden van de Gezinsbond betalen 4 euro per tafel, 
niet-leden 6 euro.

Meer informatie en inschrijvingen: Inge Cornelis, tel. 014-72 79 21,  
ingeborg.cornelis1@telenet.be

turen naar vogelkuren
Tijdens de herfst verzamelen een-
den zich in groepjes op de Snep-
kensvijver aan de Lichtaartseweg. 
Wilt u de verschillende soorten 
leren kennen, kom dan op zondag 
2 november naar de vogelkijkhut. 
Van 9 tot 11 uur is er een ervaren 
vogelkijker aanwezig, die u helpt 
bij uw eerste stappen.

Meer informatie: Guy Bellens, tel. 014-21 54 12, www.natuurpuntna.be

Cursus zelfverdediging voor vrouwen
Van 5 november tot 10 december organiseert Makoto Ryu Jujutsu een cursus zelfver-
dediging voor vrouwen. Met deze lessenreeks wil de vereniging zoveel mogelijk dames 
van alle leeftijden weerbaar maken. De lessen vinden telkens op woensdag van 19.30 
uur tot 20.30 uur plaats in de dojo van het BLoSo-centrum (Vorselaarsebaan 60). De 
deelnameprijs voor de zes lessen bedraagt 15 euro.

Meer informatie: Juul Verachtert, tel. 014-70 38 76

Stef Bos - mooie waanzinnige wereld
Op vrijdag 28 november is Stef Bos samen met zijn band te gast in cultuurcentrum ’t 
Schaliken. Zijn nieuwe voorstelling Mooie Waanzinnige Wereld is een gepassioneerde 
liefdesverklaring aan het leven. Een ticket kost 25 euro (10 euro voor houders van een 
Vrijetijdspas). De opbrengst gaat naar IE-sport Herentals, een vereniging voor mensen 
met een motorische handicap.

Meer informatie en tickets: cc ’t Schaliken, Grote Markt 35, tel. 014-28 51 30,  
www.schaliken.be
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Geboorten

14/08 Manon, dochter van Melissa Bouquillon
30/08 Brent, zoon van Chris Moens en Sigi Loots
01/09 Viktor, zoon van Eve Mensch en Kristof Vervecken
01/09 Rosalie, dochter van Eve Mensch en Kristof Vervecken
02/09 Ayden, zoon van Arcange Kimbembi en Rene Mishipa
04/09 Axel, zoon van Steffi Van de Poel en Ben Verhaegen
06/09 Céleste, dochter van Lore Lemmens en Nick Van Peer
07/09 Lynsey, dochter van Els Jacops en Sven Van orshaegen
09/09 Cel, zoon van Griet Van Hove en Bart Michiels
09/09 Lucas, zoon van Silvie Van Dyck en Stijn Luyten
14/09 Luke, zoon van Anett funke en Peter fawcus
16/09 Sem, zoon van Anja Coenen en Paul Van de Water
17/09 Ella-Marie, dochter van Valerie Sterren en Michel Druyts
19/09 Floris, zoon van Anneline Jaspers en Daan Vangramberen
20/09 Niayesh, dochter van Shima Davoudi en Hamidreza Ghorbanishad
23/09 Frederik, zoon van An Verdonck en Bart Poels 
27/09 Mathis, zoon van Anja Van Aert en Stijn Van den broeck
28/09 Joshua, zoon van Supisara Yimchucherd en Johan Dignef
29/09 Warre, zoon van Tinne Leys en Jimmy Van Echelpoel

Overlijdens

16/05 Patrick Vervoort (49), echtgenoot van Anja Van Hoof
11/09 Irma Van Laerhoven (82)
14/09 Mathilde Beaufays (71), echtgenote van Josephus Geuens
15/09 Edward Hufkens (86), weduwnaar van Ivona Van Loock
17/09 Francine Immens (71), weduwe van Raymond Stuyck
19/09 Maria Geerts (77), weduwe van Paulus Hoeben
19/09 Julius Verstrepen (88), weduwnaar van Rosa Serneels
20/09 Petrus Vetters (83), echtgenoot van Magdalena Haeldermans
21/09 Maria De Cnodder (85), weduwe van Marcel Heylen
23/09 Alfons Van Rullo (73), echtgenoot van Maria Domen
24/09 Joannes Vanhoudt (87), echtgenoot van Jozefina Callebaut

30/09 Lodewijk Spiessens (78), weduwnaar van Marie Gysemberg

Huwelijksaankondigingen

Sven Van Mol (Herentals) en Marlies Teunkens (Herentals)
Daan Goedemé (Herentals) en Elke Govaerts (Herentals)

Huwelijken

Wai Au Yeung (Herentals) en Lai Ling (Sint-Gillis-Waas)
Walter De Graef (Herentals) en Nancy Verschueren (Herentals)
Jean Smet (Herentals) en Renate Verstrepen (Herentals)
Davy fonteyn (Scherpenheuvel-Zichem) en Stien Lambaerts (Herentals)
Joris Renders (Herentals) en Klaartje Goedemé (Herentals)
Jimmy Van de Wouwer (Herentals) en Clarissa Jonkers (Herentals)
Hans Van Loy (Herentals) en Els Lavrysen (Herentals)
Jelle Van Laer (Herentals) en Caroline Vleugels (Herentals)
Matthias Verhegge (Herentals) en Ruth Van Tendeloo (Herentals)
Danny Van Hool (Herentals) en Lieve Aerts (Herentals)
Tom Engelen (Herentals) en Katrien Van de Poel (Herentals)
Wim Van Sande (Herentals) en Katleen Schoonheydt (Herentals)
Chris Dillen (Herentals) en Suzanna Wagemans (Herentals)
Kevin Ghys (Herentals) en Carolien Vercalsteren (Herentals)
Jef Van Dingenen (Herentals) en Julia Migdal (Herentals)

www.helemaalherentals.be

OOK OP ZOEK 
NAAR EEN 
ORIGINEEL 

GESCHENK? 

Met de Herentals Kadocheque 
geef je steeds het ideale 
cadeau. De Kadocheques 
kan je aankopen bij de dienst 
Toerisme, Grote Markt 35 in 
Herentals. Kies de waarde van 
de cheques en steek ze in het 
bijhorende geschenkmapje. 
Met deze cheques kan je 
terecht in heel wat winkels 
in en rond het centrum van 
Herentals. De deelnemende 
handelaars zijn herkenbaar 
aan het label ‘Helemaal 
Herentals Kadocheque’.

Thals adv stadskrant okt14.indd   1 23/10/14   17:01
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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.

VR 31/10 tHeater L&J Theater – En toen waren er nul / cc ’t Schaliken / 20 uur

ZA 01/11 tHeater L&J Theater – En toen waren er nul / cc ’t Schaliken / Om 
14 uur en om 20 uur

Van 01/11 
tot 23/11

tentOOn André Eelen, Harry Goossens en Xavier Rombouts – De 
kracht van het detail / Lakenhal / op vrijdag, zaterdag en 
zondag van 14 tot 17 uur 

ZO 02/11 UIt Herfst- en Winterwandeling / Café Berkemus, Mork-
hovenseweg 153 / 14.30 uur

tHeater L&J Theater – En toen waren er nul / cc ’t Schaliken / 14 uur

UIt Turen naar vogelkuren / Vogelkijkhut Snepkensvijver / Van 
9 tot 11 uur

DI 04/11 raad Gemeenteraad / Raadzaal administratief centrum, Augusti-
jnenlaan 30 / 20 uur

UIt Porselein beschilderen / De Cirkel, Lierseweg 132 / Van 13 
tot 16 uur

WO 05/11 VrOUW Makoto Ryu Jujutsu – Start cursus zelfverdediging voor 
vrouwen / Dojo BLoSo-centrum / Van 19.30 uur tot 20.30 
uur

DO 06/11 BLOed Bloedinzameling Rode Kruis / Parochiezaal Morkhoven, 
Goorstraat 1 / Van 17.30 uur tot 20.30 uur

InFO Infosessie over rouwverwerking / Lakenhal / Van 14 tot 17 
uur

HUmOr Raf Walschaerts – Jongen toch / cc ’t Schaliken / 20 uur / 
UITVERKOCHT

VR 07/11 InFO Mobiele Lijnwinkel / Lakenhal / Van 8.30 uur tot 14.30 uur

mUzIek Sep’n Hop, The Boppin’ Benvis Brothers & Beauty Boudoir 
– Radio Modern / Foyer cc ’t Schaliken / 20 uur 

SOCIO Campagneweekend 11.11.11 aan de Herentalse super-
markten

ZA 08/11 mUzIek Senne Guns – Retro / cc ’t Schaliken / 20 uur 

WereLd-
mUzIek

Debademba / cc Zwaneberg, Cultuurplein 1, 2220 Heist-op-
den-Berg / 20 uur

UIt Oldieavond / Zaal ’t Hof / 20 uur

SOCIO Campagneweekend 11.11.11 aan de Herentalse super-
markten en geldinzameling in Noorderwjk

SOCIO Carwash door KWB Sint-Jan t.v.v. 11.11.11 / Sint-Jan-de-
Doperkerk / Van 14 tot 17 uur

QUIz Quiz van WTC Epokes / Parochiezaal Morkhoven / 19.45 
uur

ZO 9 /11 mUzIek Evaluatieconcert van vijf muziekkorpsen / cc ’t Schaliken / 
13.30 uur

SOCIO Campagneweekend 11.11.11 aan de Herentalse super-
markten

MA 10/11 QUIz Familiequiz van Theaterling / Zaal ’t Hof / 20 uur

kLaSSIek Kamerfilharmonie Vlaanderen o.l.v. Herman Engels – 
Herdenkingsconcert WO I / cc Zwaneberg, Cultuurplein 1, 
Heist-op-den-Berg / 20 uur

DI 11/11 WOOrd Eddie Niesten – De oorlogskeuken/ Lakenhal / 20 uur

UIt Wandelmeedag / Zaal Nieuwland, Nederrij 100 / Vertrek-
ken tussen 8 en 15 uur

SOCIO Multiculturele brunch 11.11.11 / Zaal ’t Hof, Grote Markt 
41 / Vanaf 11 uur

WO 12/11 SOCIO ondersteuningsgroep dementie / ’t Convent / 17 uur

DO 13/11 raad Milieuadviesraad / Administratief centrum, Augustijnen-
laan 30 / 20 uur

SenIOr Grijze Panters – wandelen / 14 uur / Info: Yvonne, tel. 014-
21 42 65

tHeater Theater Antigone – Dagboek van een soigneur / cc ’t Schal-
iken / 20 uur / UITVERKOCHT

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

ZA 15/11 UIt Aankomst van Sinterklaas / Jachthaven / 14 uur

UIt Night on Fire / Zaal ’t Hof

JeUGd Message Party XV – jeugdfuif t.v.v. Basket Zuiderkempen 
H&N SKW / Parochiecentrum Noorderwijk, Ring 27 / 21 uur

InFO Erfgoedcel Kempens Karakter – collectiedag jeugdverenig-
ingen / fundatiehuis, Begijnhof 27 / Van 10 tot 13 uur

ZO 16/11 SPOrt Zwembaddag / Netepark, Vorselaarsebaan / Van 9 tot 17 
uur

tHeater Kunstendag voor Kinderen – BRONKS – Heft uw voeten op 
(+5 jaar) / cc ’t Schaliken / 14.30 uur 

tHeater Kunstendag voor Kinderen – Tal en Thee – Uit een doosje 
(+4 jaar) / foyer cc ’t Schaliken / 13.30 uur tot 17 uur

WOrk-
SHOP

Kunstendag voor Kinderen – Workshops (+4 jaar) / foyer cc 
’t Schaliken / Inschrijven vanaf 12.30 uur

UIt Herfst- en Winterwandeling / Club Human, Grote Markt 16 
/ 14.30 uur

tUIn De Volkstuinen – les over het onderhoud van heesters / 
Eetzaal kOsh Campus Scheppersstraat / 10 uur

MA 17/11 BLOed Bloedinzameling Rode Kruis / Zaal ’t Hof, Grote Markt 41 / 
Van 17.30 uur tot 20.30 uur

DI 18/11 SenIOr Grijze Panters – diner in ’t Stockshof / 12 uur / Info: Ruf, tel. 
014-21 12 69

InFO Week van de Smaak – Lang leve de oogst / Bibliotheek, 
Gildelaan 13 / 20 uur

WO 19/11 InFO In the Spotlight – Patsy Sörensen / Lakenhal / 20 uur

DO 20/11 SOCIO De schande & de keerzijde / Zaal ’t Hof, Grote Markt 41 / 
20 uur

danS Jan Martens – The Dogs Days Are Over / cc de Werft, Werft 
32, Geel / 20.15 uur

VR 21/11 kLaSSIek Scherzi Musicali – Il pianto d’Orfeo / Sint-Catharinakerk, 
Begijnhof / 20 uur

VrOUW Vrouwenraad – Reisverslag Santiago de Compostella / Fun-
datiehuis, Begijnhof / Van 13.30 uur tot 16.30 uur / Info: 
Louisa Van Sand, tel. 014-22 00 55

ZA 22/11 FIetS Fietsgraveren / Verkeerspark, Vorselaarsebaan / Van 13 tot 
16 uur

VerkOOP Gezinsbond Morkhoven – tweedehandsbeurs voor speel-
goed / Parochiezaal, Goorstraat 1 / Van 10.30 uur tot 12.30 
uur

Van 22/11 
tot 28/12

tentOOn -subLUMINAL- / Kasteel Le Paige / op vrijdag, zaterdag en 
zondag van 14 tot 17 uur

ZO 23/11 UIt Herfst- en Winterwandeling / Tennisclub Ter Heyde, Lichta-
artseweg 216/1 / 14.30 uur

MA 24/11 BLOed Bloedinzameling Rode Kruis / Zaal ’t Hof, Grote Markt 41 / 
Van 17.30 uur tot 20.30 uur

DI 25/11 raad Raad voor Maatschappelijk Welzijn / Kantoor van de 
OCMW-secretaris, Nederrij 133/A / 20 uur

FILm Film – Halfweg / cc ’t Schaliken / 20 uur 

WO 26/11 FILm Film – Philomena / cc ’t Schaliken / 14.30 uur 
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DO 27/11 mUzIek Strange Fruit – Boke Hertals / Foyer cc ’t Schaliken / 12.15 
uur 

WOOrd Arnout Hauben – Ten Oorlog / cc ’t Schaliken / 20 uur 

VR 28/11 UIt Sinterklaas en Zwarte Piet op de vrijdagmarkt / Stadscen-
trum

Jazz ACT Collective en Philippe Catherine Trio – Getouw Jazz-
night / cc ’t Getouw, Molenhoekstraat 2, Mol / 19.30 uur

QUIz Algemene kennisquiz van Titans BSC / Zaal ’t Hof

ZA 29/11 mUzIek Petticoat – In Concert / cc ’t Schaliken / 20 uur

mUzIek Cultuurcafé – The Broken / fundatiehuis, Begijnhof 27 / 
20 uur

SOCIO Mosselfeest van vzw Den Brand (opvang en ondersteuning 
van personen met een handicap) / kOsh Campus Bovenrij 
(Bovenrij 30) / Van 11.30 uur tot 14 uur en van 16 uur tot 
18.30 uur

Van 29/11 
tot 04/01

tentOOn Marec – Jaaroverzicht in cartoons / Lakenhal / op vrijdag, 
zaterdag en zondag van 14 tot 17 uur 

ZO 30/11 UIt Herfst- en Winterwandeling / Boskantien, Wijngaard 26 / 
14.30 uur

UIt Sunday Goodies / Parochiezaal Noorderwijk, Ring 27 / Van 
11 tot 17 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 tijsens de zomerperiode op 
www.facebook.com/peutersenzo

Elke vrijdag-
namiddag

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

GezOndHeIdSWandeLInGen
Elke maandag en woensdag Netepark / 10 uur

Elke dinsdag en woensdag Administratief centrum / 10 uur

Op feestdagen zijn er geen wandelingen.

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 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 danSen 
VOOr
SenIOren

Dansen voor senioren op moderne muziek (zonder 
partner) / Sportcomplex De Vossenberg / Van 9.30 
tot 11 uur / Info: Marie-Louise Bertels,  
tel. 014-21 99 79

Elke donderdag FIetSen Sportcomplex De Vossenberg / 13.30 uur / 
Info: Willy Verlinden, tel. 014-22 11 14

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

Uw mening over het Begijnhofpark
De stad nodigt u uit 
voor een eerste in-
fomoment over het 
project rond het Be-
gijnhofpark, de groene 
long tussen het begijn-
hof, de Augustijnen-
laan en de Hellekens. 
Het infomoment vindt 
plaats op zaterdag  
8 november om 10 uur 
in de Gildekamer (Be-
gijnhof 12). We starten 
met een wandeling 
door het projectge-
bied. Daarna krijgt u 
een toelichting over de 
beweegredenen van 
het project en kunt u 
uw mening geven over 
de beleving van en toe-
komstmogelijkheden 
voor dit groene gebied, 
rekening houdend met 

de bestaande waarden. In december vindt er een tweede infomo-
ment plaats over de resultaten van het ontwerp. 

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

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

De Link, team groepswerk oCMW Herentals 014-24 66 90

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
Gesloten op dinsdag 11 november

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
Gesloten op dinsdag 11 november

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
Gesloten op zaterdag 1, dinsdag 11  
en zaterdag 15 november

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
Gesloten op zaterdag 1 en zaterdag 15 
november

18.00-20.00 14.00-16.00  10.00-12.00

reCyCLaGePark
Gesloten op zaterdag 1, dinsdag 11  
en zaterdag 15 november

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

JeUGddIenSt 
Gesloten op dinsdag 11 november

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
Gesloten op maandag 10 en dinsdag 
11 november

07.00-18.00 07.00-18.00 07.00-18.00 07.00-18.00 07.00-18.00

SPOrtdIenSt
Gesloten op dinsdag 11 november

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
Gesloten op dinsdag 11 november

09.00-12.00 09.00-12.00 09.00-12.00 09.00-12.00 09.00-12.00

tOerISme HerentaLS
Gesloten op zaterdag 1, dinsdag 11  
en zaterdag 15 november

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
Gesloten op dinsdag 11 november

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 
Van 27 tot en met 31 oktober zijn alle zwembaden open van 14 tot 21 uur. Van 14 tot 16 uur is het wedstrijdbad een pretbad.  
Op 1 en 2 november zijn de zwembaden open van 9 tot 17 uur.

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
17.30-21.00

07.30-08.30
12.00-16.30
17.30-21.00

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


