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Openingsfeest

’t Schaliken

Veilig terug naar school

We hebben een prachtige zomer achter de rug. Ik hoop dat iedereen  
een fijne vakantie heeft beleefd met familie en vrienden. Herentals kende 
deze zomer weer verschillende plezante activiteiten. Zij brachten veel  

volk op de been, dankzij het werk van honderden vrijwilligers en organisatoren. Ik wil hen  
daarvoor uitdrukkelijk danken. Zij maken van Herentals mee een aangename stad om te wonen en 
te leven.

Tijd om opnieuw aan de slag te gaan, ook voor de allerkleinsten. Onze kinderen gaan terug naar 
school. Velen gaan voor het eerst te voet of per fiets deelnemen aan het drukke verkeer op de 
schoolroute. Veilig rijden is altijd, maar vooral in deze periode, van absoluut belang. De politie  
Neteland en de stadswachten zullen in de eerste weken van het nieuwe schooljaar extra  
verkeerstoezicht doen op drukke kruispunten en schoolroutes. Hou rekening met de kinderen in 
het verkeer!

Ieder van ons kan zijn steentje bijdragen om te komen te minder verkeerslachtoffers dit schooljaar. 
Onze kinderen rekenen ook op u.

Uw burgemeester, 
Jan Peeters

voorwoord...

Stadsloket opent op 26 oktober
Klantvriendelijke dienstverlening is voor de stad heel belangrijk. Het 
stadsbestuur verbouwt daarom de vroegere lokettenruimte van bur-
gerzaken tot een stadsloket. Het stadsloket is het eerste en belangrijk-
ste aanspreekpunt voor de burgers, bedrijven en bezoekers voor alle 
dienstverlening van de stad. 

de verbouwing van het stadsloket is op dit moment volop aan de 
gang. Tijdens de verbouwing kunt u in de trappenhal bij het onthaal 
terecht om u wegwijs te maken. De dienst burgerzaken bevindt zich in 
het tijdelijke loket aan de overkant van de trap. De dienst vreemdelin-
gen verhuist naar de eerste verdieping, vlak bij de trap.

Na de verbouwing kunt u in de vernieuwde lokettenruimte terecht 
voor al uw vragen aan de stad. Centraal staat dan het onthaal. Daar 
kunt u vuilniszakken kopen, wegwijsinfo vragen, documenten binnen-

brengen of documenten afhalen die u vooraf aangevraagd hebt (e-ID, 
kids-ID, reispas, rijbewijs, …).

Voor veel zaken hoeft u al niet meer langs te komen in het admini-
stratief centrum. De stad heeft het e-loket de afgelopen maanden  
systematisch uitgebreid. U kunt er terecht voor het aanvragen van  
allerlei documenten en attesten, voor de aankoop van compostbak-
ken, voor de organisatie van straatfeesten, … Veel van deze zaken 
krijgt u dan gewoon thuis gestuurd. Surf dus zeker ook eens naar 
www.herentals.be/e-loket.

maak een afspraak
Vanaf maandag 26 oktober werkt de stad op afspraak.
Hoe dat werkt, dat leest u op pagina 2.

Verantw. uitg.: Jan Peeters, burgemeester - Spoorwegstraat 27, 2200 Herentals Maandelijks informatieblad van het stadsbestuur van Herentals (verschijnt niet in juli en augustus)
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Aankondigingen voor de Stadskrant van 
oktober moeten uiterlijk op dinsdag 1 september 
bij de redactie zijn. De redactie heeft het recht 
inzendingen te weigeren, in te korten en te 
wijzigen.

DRUK: Drukkerij Bulckens
Gedrukt op 100 % gerecycleerd papier

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.

STadS
krant

maak een afspraak bij het stadsloket
Op maandag 26 oktober opent het stadsloket. Het stadsbestuur werkt vanaf dan op afspraak. 
U moet een afspraak maken voor alle diensten van de stad, uitgezonderd voor het afhalen en 
binnenbrengen van documenten, voor spoedproducten en voor de aankoop van pmd-zakken, 
biologisch afbreekbare zakken en compostbakken.

De stad werkt op afspraak om wachtrijen te voorkomen. U kiest immers zelf het moment dat u 
het beste uitkomt en vermijdt dat u moet wachten. Onze diensten kunnen zich bovendien beter 
voorbereiden op uw dossier, waardoor we een betere dienstverlening kunnen aanbieden.

U kunt een afspraak maken via www.herentals.be/afspraak, info@herentals.be, 
tel. 014-28 50 50 of aan het onthaal. Als u twijfelt of u een afspraak moet maken, 
dan mag u altijd bellen naar 014-28 50 50. 

Oei, afspraak vergeten te maken? 
Klanten die vanaf 26 oktober zonder afspraak langskomen, kunnen aan het onthaal altijd een 
afspraak maken en worden zo snel mogelijk geholpen. Wie een spoedproduct nodig heeft, krijgt 
onmiddellijk een afspraak met beperkte wachttijd.

andere openingsuren 
Werken op afspraak maakt het voor onze medewerkers mogelijk om dossiers beter te plannen 
en voor te bereiden. Om dit zo vlot mogelijk te laten verlopen, veranderen de openingsuren. 
Zo kunt u vanaf maandag 26 oktober een afspraak krijgen tijdens deze openingsuren van het 
stadsloket:

Maandag 09.00-12.00 13.30-16.00 17.00-19.30
Dinsdag 09.00-12.00
Woensdag 09.00-12.00
Donderdag 09.00-12.00
Vrijdag 09.00-12.00

Op naar het e-loket!
Geen tijd om langs te komen? Geen zin in een afspraak? Veel producten van de stad kunt u ook 
aanvragen via het e-loket. Zo kunt u verschillende attesten, uw adreswijziging of een inschrijving 
voor het Hummeltjeshof gewoon online aanvragen. Surf dus zeker naar www.herentals.be/e-
loket.

Hebt u thuis geen computer of internet? Of wilt u gewoon meer uitleg over de werking van het 
e-loket? De begeleiders van ’t Peeseeke (Lierseweg 132/a) helpen u graag verder. U kunt hier 
terecht op maandag, dinsdag, woensdag en donderdag van 13 tot 16 uur en vrijdag van 10 tot 
12 uur. In het dienstencentrum ’t Convent (Begijnhof 17) bent u ook elke vrijdagnamiddag in het 
cybercafé welkom.

afspraak, e-loket, onthaal? enkele voorbeelden
Huisvuilzakken nodig? onthaal
Een identiteitskaart, kids-ID of rijbewijs afhalen? onthaal
Stedenbouwkundig attest afhalen? onthaal
affiches binnenbrengen voor plakzuilen? onthaal

Een afvalkalender nodig? e-loket (of onthaal)
Een attest van leven aanvragen? e-loket (of onthaal)
Een compostbak nodig? e-loket (of onthaal)
Uw fiets laten graveren? e-loket (of onthaal)

een stedenbouwkundige vergunning aanvragen? afspraak
Een identiteitskaart, kids-ID of rijbewijs aanvragen? afspraak
een rioolaansluiting aanvragen? afspraak
Wilsverklaring euthanasie? afspraak

Spreekuur burgemeester en schepenen
Voor de spreekuren van burgemeester en schepenen hebt u geen afspraak nodig.

Contact? 
eén loket, één website, 

één mailadres, 
één telefoonnummer!
Stadsloket, augustijnenlaan 30, 

2200 Herentals
www.herentals.be
info@herentals.be
tel. 014-28 50 50
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doe mee aan de actie 
tegen woninginbraken
Op vrijdag 13 november vindt de actie-
dag 1 Dag Niet plaats. Die dag binden 
we de strijd aan tegen inbraken in wo-
ningen. De stad geeft de aftrap met een 
infoavond over diefstalpreventie in de 
Lakenhal. Maar ook u kunt helpen om 
uw huis, straat en buurt veiliger te ma-
ken. Het stadsbestuur roept iedereen 
op om tussen 14 en 20 november een 
kleine actie op touw te zetten. 

Hier zijn enkele voorbeelden:
• Organiseer een receptie of spelletjes-

avond in uw buurt. Zo leert u uw buren 
beter kennen en kunt u afspreken om bij 
elkaar een oogje in het zeil te houden.

• Bent u lid van een loop-, wandel- of fiets-
groepje? Maak een extra rondje door de 
buurt en let op verdachte situaties.

• Nodig de adviseur diefstalpreventie 
van de stad uit om samen een wande-
ling door de buurt te maken. U krijgt 
tips over veilige gewoonten en u kunt 
meldingen doorgeven over donkere 
hoekjes en andere onveilige situaties. 

Registreer uw actie op www.1dagniet.be 
of laat het weten aan de dienst preventie.

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

Groendienst tovert  
braakland om tot groen 
hoekje
Het braakliggend terrein op de hoek van 
de Herenthoutseweg en de Vest kreeg 
afgelopen lente een groene facelift. De 
strakke blokbeplanting die de plantsoe-
nen in de Vest kenmerkt, komt gedeel-
telijk terug, afgewisseld met speelse 
siergrassen. Een zitbank maakt het ge-
heel compleet. De onderhoudsvriende-
lijke aanplant verfraait de omgeving en 
weert wildparkeren en zwerfvuil.

Openbaar onderzoek naar rUP Hazenpad
de gemeente Grobbendonk en de stad Herentals werken samen aan een ruimtelijk Uitvoeringsplan 
(RUP) voor de omgeving Hazenpad. Met dit RUP willen zij de stedenbouwkundige basisrechten vast-
leggen voor de zonevreemde gebouwen binnen dit gebied. Het openbaar onderzoek naar het RUP 
loopt van 3 augustus 2015 tot en met 1 oktober 2015. U kunt het ontwerp inzien op www.herentals.
be/rup-hazenpad of bij de dienst ruimtelijke ordening in het administratief centrum. Opmerkingen 
en bezwaren bezorgt u uiterlijk op 1 oktober 2015 aan de Gemeentelijke Commissie ruimtelijk Or-
dening (Gecoro), Augustijnenlaan 30, 2200 Herentals. U moet de schriftelijke bezwaren en opmer-
kingen aangetekend versturen of tegen ontvangstbewijs afgeven in het administratief centrum.

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

Openbaar onderzoek inventaris van archeologische zones  
de stadskern van Herentals is opgenomen in de Vlaamse inventaris van historisch waardevolle 
archeologische zones. Dit heeft als juridisch gevolg dat vanaf 1 januari 2016 een aanvraagdos-
sier voor een stedenbouwkundig dossier anders moet worden samengesteld. Wanneer u een 
vergunning aanvraagt voor een ingreep in de bodem van meer dan 100 vierkante meter op een 
totale perceelsoppervlakte van 300 vierkante meter of meer, dan moet u een bekrachtigde ar-
cheologienota bij de aanvraag toevoegen. Voor een verkavelingsvergunning geldt deze verplich-
ting als het te verkavelen terrein groter is dan 300 vierkante meter. 
de Vlaamse overheid organiseert een openbaar onderzoek voor de vaststelling van de inventaris 
van archeologische zones. Het openbaar onderzoek loopt van 17 augustus tot 15 oktober. Het 
dossier ligt ter inzage bij het agentschap Onroerend Erfgoed (Koning Albert II-laan 19 – bus 5, 
1210 Brussel) en kan geraadpleegd worden op www.openbareonderzoeken.onroerenderfgoed.be. 

Bezwaren en opmerkingen kunt u aangetekend en tegen ontvangstbewijs indienen bij het 
Agentschap Onroerend Erfgoed, team Administratie en Procedures, Koning Albert II-laan 19,  
bus 5, 1210 Brussel.

School- en studietoelagen, ook voor u?  
Gaat uw kind naar school? Vraag dan een school- of studietoelage aan bij de Vlaamse overheid. Dat 
kan zowel voor kleuters als voor leerlingen in het lager en secundair onderwijs en studenten in het 
hoger onderwijs. Aanvragen voor het schooljaar 2015-2016 kunt u van 1 augustus 2015 tot en met 1 
juni 2016 binnenbrengen. De grootte van uw gezinsinkomen bepaalt of u recht hebt op een toelage.

U kunt uw aanvraag online indienen. Daarvoor hebt u uw elektronische identiteitskaart en een 
kaartlezer nodig. Surf naar www.studietoelagen.be en volg de instructies op het scherm. Som-
mige gegevens zijn al ingevuld, u hoeft ze alleen maar na te kijken. Werkt u liever met een papie-
ren formulier? Vraag er dan naar op het secretariaat van de school.

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

Huren of verhuren? U staat er niet alleen voor  
de huurwetgeving is een vrij ingewikkelde materie, die soms tot discussies leidt tussen huurders 
en verhuurders. Gelukkig staat u er niet alleen voor. U kunt altijd deskundig advies inwinnen bij 
een van de belangenverenigingen. 
Huurders kunnen met hun vragen terecht bij de Huurdersbond (Otterstraat 116, 2300 Turnhout, 
tel. 014-44 26 76, hhh@skynet.be, www.huurdersbond.be). Het lidgeld bedraagt 17 euro per jaar.
Verhuurders kunnen de hulp inroepen van de Verenigde eigenaars (amerikalei 154, 2000 antwer-
pen, tel. 03-216 20 16, antwerpen@ve-pr.be, www.ve-pr.be). Het lidgeld bedraagt 65 euro per jaar.
U kunt ook terecht bij de dienst rechtshulp van het OCMW in de Nederrij 133/A. De juristen 
houden spreekuur op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 9 tot 11.45 uur en op maan-
dagavond van 18 tot 20 uur.
Ook de advocaten van de commissie juridische bijstand helpen u graag verder. Zij bieden u in het 
administratief centrum elke maandag van 17.30 tot 19.30 uur een gratis juridisch eerstelijnsadvies.
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Vlaamse energielening 
uitgebreid 
energie verbruiken neemt een grote 
hap uit het gezinsbudget. Toch kunt u 
flink besparen op uw energiefactuur 
door te investeren in maatregelen 
die het energieverbruik verminderen. 
Voor de werkzaamheden die daarvoor 
nodig zijn, bestaan er heel wat pre-
mies, maar natuurlijk moet u eerst de 
factuur kunnen betalen. Daarom is het 
onder bepaalde voorwaarden mogelijk 
om een energielening van de Vlaamse 
overheid te krijgen. Die is in onze regio 
bekend onder de naam energieK, de 
goedkope energielening Kempen.

Op 1 juli werd de lijst met investeringen 
die in aanmerking komen, uitgebreid. 
de werkzaamheden waarvoor u nu een 
energielening kunt aanvragen, zijn:

• het plaatsen van hoogrendements-
glas, dak-, muur- of vloerisolatie

• het plaatsen van een zuinige verwar-
mingsinstallatie (condensatieketel, 
warmtepomp, ...)

• het plaatsen van een zonneboiler of 
een ander zuinig systeem voor warm 
water

• het plaatsen van een energiezuinig 
ventilatiesysteem

• het plaatsen van PV-zonnepanelen 
(onder bepaalde voorwaarden)

• het overschakelen naar energiezui-
nige verlichting

• het laten uitvoeren van een lucht-
dichtheidstest en het luchtdicht ma-
ken van uw woning

• het laten uitvoeren van een energie-
audit van uw woning

• de aankoop van energiezuinige huis-
houdtoestellen (onder bepaalde 
voorwaarden)

de aanvraag van de energielening ge-
beurt via de IOK. U kunt een bedrag tot 
10.000 euro lenen, dat u terugbetaalt 
over een periode van vijf jaar. De inte-
rest bedraagt 2 procent. Voor bepaal-
de kwetsbare doelgroepen is de lening 
zelfs renteloos. 

Meer informatie: IOK, Ellen Vanhoudt, 
tel. 014-57 42 79 (tussen 9 en 12 uur), 
ellen.vanhoudt@iok.be, 
www.iok.be/energiek

Stad steunt provinciale samenaankoop groene energie
Herentals doet dit jaar opnieuw mee aan de provinciale groepsaankoop van 100 procent groe-
ne stroom. De vorige jaren was de actie een succes. In 2014 schreven 1.525 Herentalsenaren 
zich in. Van hen gingen 1.190 mensen ook effectief in op het aanbod van de winnende ener-
gieleverancier.

Tot 6 oktober kunt u zich vrijblijvend inschrijven op www.samengaanwegroener.be. Hebt u 
graag wat hulp, dan kunt u van 1 september tot 6 oktober terecht bij de milieudienst in het 
administratief centrum. Breng zeker uw eindafrekening van gas en elektriciteit mee. 

de provincie organiseert een 
aparte groepsaankoop voor 
bedrijven, zelfstandigen en ver-
enigingen. Hebt u een profes-
sioneel contract en verbruikt u 
jaarlijks minder dan 50.000 kWh 
elektriciteit (enkel laagspan-
ning) en 100.000 kWh gas, dan 
is dit uw kans om goedkopere 
energie aan te kopen. Vorig jaar bespaarden de deelnemers gemiddeld 218 euro. Schrijf u voor 
13 oktober vrijblijvend in op www.samengaanwegroener.be. 

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

Behaag Onze kempen!  
Traditiegetrouw kunt u in september en oktober streekeigen haagplanten, fruitbomen, klim-
planten en heesters aankopen via de actie Behaag Onze Kempen. Ook steunpalen en compost 
staan op de lijst. Nieuw dit jaar is dat u ook biobloemenzaad kunt kopen. Met dit bloemen-
mengsel kunt u een bloemenweide aanleggen die veel bijen aantrekt en de biodiversiteit in uw 
buurt versterkt. 

Wilt u weten welke planten en bomen geschikt zijn voor uw tuin? Neem dan een kijkje in de gratis 
infobrochure of op www.iok.be/bok. U bent ook welkom op een van de infoavonden in de regio: 
op dinsdag 8 september om 20 uur in het administratief centrum van Dessel (Hannekestraat 1), 
op maandag 21 september om 20 uur in het gemeentehuis van Grobbendonk (Boudewijnstraat 
4) en op woensdag 23 september om 19 uur in cc De Warande in Turnhout (Warandestraat 2). In-
schrijven is niet nodig. Bestellers van fruitbomen worden persoonlijk uitgenodigd op een aparte 
infoavond.

Bestellen kan van 1 september tot 31 oktober, bij voorkeur via het bestelformulier op www.iok.
be/bok. Een papieren bestelformulier vindt u bij de milieudienst in het administratief centrum. 
als u de betaling via een overschrijving in orde hebt gebracht, kunt u het plantgoed afhalen in 
de Stedelijke Werkplaats (Hemeldonk 8) op zaterdag 21 november tussen 9.30 uur en 11.30 uur.

Meer informatie: www.iok.be/bok, behaag.onze.kempen@iok.be, tel. 014-56 42 56

GROEPSAANKOOP GROENE ENERGIE
Schrijf je nu in!

6e
editie

Doos_GroeneStroom_v1.indd   1 13/05/2015   9:39:42

recht op energie

Ook de partners van het armoedeoverleg helpen u graag verder. U kunt er terecht van 13 
tot 16 uur op de volgende dagen:

• maandag 28 september in dienstencentrum ’t Convent (Begijnhof 17)
• dinsdag 29 september in buurthuis Diependaal (Musketstraat 100)
• woensdag 30 september in De Dorpel (Sint-Waldetrudisstraat 37)
• donderdag 1 oktober in De Cirkel (Lierseweg 132)
• vrijdag 2 oktober in de Dorpelshop (Spekmolenstraat 2)

Meer informatie: De Fakkel, gsm 048-99 06 23, vzwdefakkel@gmail.com
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BUrGeMeeSTerSCONVeNaNT

Car Free day
Op 17 september vindt de internationale 
Car Free Day plaats. De stad stimuleert 
die dag haar personeel om op een duur-
zame manier naar het werk te komen. En 
ook u kunt natuurlijk de fiets nemen.

Strapdag 
Op 18 september vindt de jaarlijkse 
strapdag plaats. De leerlingen van het 
lager onderwijs gaan op een duurzame 
manier naar school en de leerlingen 
van het secundaire onderwijs dra-
gen een fluoarmband. De Herentalse 
jeugdraad organiseert aan zaal 't Hof 
een after school fluo drink. 

zin in croissants?   
Laat uw fiets graveren!
een goede fiets is onontbeerlijk om uw 
steentje bij te dragen. En een goede fiets 
is natuurlijk gegraveerd door de gemeen-
schapswachten. Op woensdag 16 sep-
tember staan zij tussen 7 en 18 uur aan 
het NMBS-station opnieuw klaar om uw 
fiets te graveren. Terwijl u wacht, kunt u 
genieten van een lekkere croissant. De 
medewerkers van het fietspunt controle-
ren of uw fiets technisch in orde is, terwijl 
de politie de veiligheid nakijkt. U krijgt 
hiervan een rapport, waarmee u naar een 
fietsenhandelaar kunt. Bovendien maakt 
u kans om een fietsslot te winnen.

een gemerkte fiets is een degelijk af-
schrikmiddel voor fietsdieven. Maar toch 
kan het nog gebeuren dat uw fiets gesto-
len wordt. Doe dan zo snel mogelijk aan-
gifte van de diefstal. Beschrijf uw fiets zo 
nauwkeurig mogelijk (merk, kleur, ken-
merken, …). Als de politie uw fiets kan 
opsporen, krijgt u uw fiets zo terug.

de stad bewaart niet-gegraveerde fiet-
sen drie maanden lang op de stedelijke 
werkplaats (Hemeldonk 8, tel. 014-85 
92 40). U krijgt uw fiets enkel terug als 
u kunt aantonen dat u de rechtmatige 
eigenaar bent. Surf zeker ook eens naar 
www.gevondenfietsen.be. Daar plaats 
de politie een foto en een beschrijving 
van alle gevonden fietsen.

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

Stappen, trappen & Shoppen!
Het stadsbestuur en de Herentalse middenstand slaan op-
nieuw de handen in elkaar om de uitstraling van Herentals, 
Noorderwijk en Morkhoven te verhogen. Van 1 tot 30 sep-
tember kunt u daarom deelnemen aan Stappen, Trappen 
& Shoppen, het vernieuwende Herentalse alternatief voor 
Met Belgerinkel naar de Winkel. Fietsen en stappen zijn ge-
zond en milieuvriendelijk. In een druk stadscentrum zijn het 
dikwijls de snelste manieren om ergens te komen. Met deze 
actie willen de handelaars en het stadsbestuur het fietsen 
of stappen naar de winkel aanmoedigen. 

Deelnemen is eenvoudig. Per aankoop bij een deelnemende 
handelaar krijgt u een stempel op uw kaart. Een volle kaart 
(met tien stempels, waarvan minstens vijf van verschillende 
handelaars) geeft u het recht om deel te nemen. U kunt uw 

volle kaarten binnenbrengen bij het onthaal van het administratief centrum, bij de dienst toe-
risme, bij Unizo Herentals en in de dorpshuizen in Noorderwijk en Morkhoven (brievenbus). U kunt 
verschillende prijzen winnen, waaronder twee fietsen en cadeaucheques van Helemaal Herentals.

Fiets-telweek 
Tijdens de Week van de Mobiliteit 
van 16 tot 22 september vindt de 
allereerste Fiets-telweek plaats. 
Herentals doet mee en plaatst 
een fiets-telpunt op de fiets-o-
strade Herentals-Aarschot. De 
gegevens moeten informatie 
opleveren om het fietsbeleid in 
Herentals en Vlaanderen te ver-
beteren.

Ook u kunt meewerken aan de 
Fiets-telweek. Via de gratis Fiets-
tel-app brengt u uw aantal ge-
fietste kilometers en de gevolgde routes in kaart. De app vertelt u welke impact uw fietsgedrag 
heeft op mobiliteit, gezondheid en klimaat. Bovendien kunt u via de app deelnemen aan een 
grote fietswedstrijd. Elke dag vallen er prijzen te winnen en op het einde van de Fiets-telweek 
wordt in elke provincie een groepswinnaar beloond. De Fiets-tel-app is vanaf 20 augustus be-
schikbaar in de Apple App Store of Google Play. Meer informatie vindt u op www.fietstelweek.be.

debat en infobeurs over duurzame mobiliteit 
Op maandag 14 september vindt er in 't Schaliken om 20 uur een debat en een infobeurs plaats 
over over duurzame mobiliteit. In het panel zitten de andere Kris Peeters, Kristof Thijssens 
(Unizo) en Chris Brouwers (provincie antwerpen). De stad en de provincie lichten ook hun 
mobiliteitsbeleid toe. Vanaf 18 uur is er een infobeurs, aansluitend op het debat een receptie.

denk globaal, werk lokaal 
U bent als inwoner van Herentals, Noorderwijk en Morkhoven natuurlijk van harte welkom 
om ook uw steentje bij te dragen. We doen daarom graag een warme oproep aan iedereen 
om eens wat vaker de fiets of de benenwagen te gebruiken. Alle grote en kleine inspanningen 
helpen om onze CO2-uitstoot te verlagen. 
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kortverblijf en dagopvang in een woonzorgcentrum
kortverblijf is een tijdelijk verblijf in een woonzorgcentrum (WZC) voor ouderen die niet alleen thuis kunnen wonen, bijvoorbeeld na een zieken-
huisopname. Het kan voor mantelzorgers een adempauze betekenen. 

een kortverblijf kan:
• maximaal zestig opeenvolgende dagen
• per kalenderjaar niet meer dan negentig dagen
• ook in weekends en vakantieperiodes

dagopvang is een verblijf in een woonzorgcentrum gedurende de dag. De oudere wordt ’s morgens naar het centrum gebracht, wordt er verzorgd 
en kan deelnemen aan activiteiten. ’s Avonds gaat hij of zij terug naar huis.

Sommige ziekenfondsen geven financiële steun.

In onze regio zijn er verschillende mogelijkheden:

Woonzorgcentrum kortverblijf dagopvang

AARSCHOT – Sint-Rochus – 016-55 07 43 – elke.vannuffelen@ocmw-aarschot.be JA NEEN

ARENDONK – De Hoge Heide – 014-63 97 33 – suzy.gebruers@dehogeheide.be JA NEEN

BALEN – home Keiheuvel – 014-81 75 26 – keiheuvel.detand.home@telenet.be NEEN JA

BALEN – Ter Vest – 014-82 92 42 – anne-marie.valkenborghs@ocmwbalen.be JA JA

BEERSE – Heiberg – 014-61 57 88 – heiberg@admin.be JA NEEN

BEGIJNENDIJK –  De Edelweis – 016-53 69 11 – info@edelweis.be JA NEEN

BERLAAR – St.-Augustinus – 03-422 50 49 – socialedienst@rvtsa-berlaar.be JA NEEN

BROECHEM – Czagani – 03-366 50 90 – socialedienst.compostela@compostela.be JA JA

DESSEL – Alfons Smet Residenties – 014-37 88 54 – leen.dekien@asresidenties.be JA NEEN

DESSEL – Kempenerf – 014-37 51 61 – karel.peeters@wzckempenerf.be JA NEEN

GEEL – Huize Perrekes (dementerenden) – 014-86 83 43 – caroline.maas@perrekes.be of perrekes@skynet.be Ja Ja

GEEL –  Wedbos – 014-56 74 04 – evelien.de.smedt@geel.be JA JA

GEEL –  Zusterhof – 014-76 42 32 – fanny.bens@zusterhof.be of socialedienst@zusterhof.be JA NEEN

GEEL – Onze-Lieve-Vrouw – 014-71 19 03 – socialedienst@onze-lieve-vrouw.be JA NEEN

GROBBENDONK – De Wijngaard – 014-50 81 20 – wzcdewijngaard@ocmwgrobbendonk.be. 
Ook nachtopvang mogelijk! Ja NeeN

HALLAAR – Ten Kerselaere – 015-22 88 22 – noella.vermunicht@emmaus.be JA JA

HEIST-OP-DEN-BERG – Heilige Familie – 015-25 72 58 – nathalie.deroye@zusters-berlaar.be JA NEEN

HERENTALS – Sint-Anna – 014-24 82 00 – christathomas@ocmwherentals.be Vanaf  
 oktober 2015 2016

HERSELT – Sint-Barbara – 014-53 94 55 – socialedienst@sintbarbara.be.  Ook nachtopvang mogelijk! JA JA
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OCmW verhuurt flats aan WzC Sint-anna
Vanaf 1 oktober verhuurt het OCMW de nieuwe flats aan het woon-
zorgcentrum Sint-Anna (Vorselaarsebaan). Het gaat om flats die niet be-
woond zijn door de certificaathouders of die nog niet verkocht zijn. De 
dagprijs varieert van 24,65 euro tot 41,09 euro, naargelang de categorie 
van de flat. Om een flat te huren, moet minstens één van de huurders 
ouder zijn dan 65 jaar. De huurders moeten zelfredzaam zijn. Inwoners 
van Herentals krijgen voorrang.

Meer informatie: OCMW Herentals, tel. 014-24 89 03,  
christathomas@ocmwherentals.be, www.ocmwherentals.be

Op weg naar dementievriendelijke   
gemeenten
Sinds 2012 werkt Herentals samen met drie Kempense 
en vijf Nederlandse gemeenten aan het project de-
mentievriendelijke Gemeente. Samen willen zij ervoor 
zorgen dat mensen met dementie en hun mantelzorgers niet alleen 
komen te staan, maar blijven deel uitmaken van een dementievrien-
delijke samenleving.

Op donderdag 24 september vindt een conferentie over het project 
plaats in cultuurcentrum ’t Schaliken. De verschillende gemeenten 

vertellen er over hun ervaringen en wisselen ideeën uit. Iedereen is 
welkom om de presentaties bij te wonen en deel te nemen aan de 
workshops. De conferentie start om 9.30 uur en eindigt om 16 uur. 
De toegang is 10 euro (lunch inbegrepen). U kunt inschrijven bij het 
Expertisecentrum Dementie Tandem (tel. 014-47 83 71, secretariaat-
tandem@dementie.be).

Openbaar vervoer voor 65-plussers:  
niet meer gratis, wel voordelig
Op 1 september eindigt het gratis openbaar vervoer voor 65-plussers. 
als u dan de tram of bus neemt, hebt u een betalend vervoerbewijs 
nodig. Het voordeligste is de Omnipas 65+. Met dit abonnement kunt 
u voor 50 euro een jaar lang onbeperkt reizen met alle bussen en 
trams van De Lijn. 

Als u een Omnipas 65+ wilt kopen, moet u een MOBIB-kaart van De 
Lijn hebben. De MOBIB-kaart is vergelijkbaar met een bankkaart, 
waarop u uw vervoersbewijzen kunt opladen. De kaart kost 5 euro en 
is vijf jaar geldig. Wilt u een Omnipas 65+ en een MOBIB-kaart bestel-
len, surf dan naar delijn.be of bel het nummer 070-220 200 (0,30 euro 
per minuut). U kunt ook terecht bij de Mobiele Lijnwinkel. Die staat 
elke eerste vrijdag van de maand van 8.30 uur tot 14.30 uur aan de 
Lakenhal op de Grote Markt.

kostprijs van een woonzorgcentrum

Als u verhuist naar een woonzorgcentrum, een rusthuis of een rust-en-verzorgingstehuis, dan betaalt u een dagprijs. In die dagprijs zitten bijna alle 
kosten van het verblijf. Voor sommige diensten moet u extra betalen.

als u de factuur van het woonzorgcentrum niet of niet volledig kunt betalen, dan kunt u bij het OCMW een tegemoetkoming aanvragen in de op-
namekosten. Het OCMW start dan een financieel onderzoek op om te bekijken of een tussenkomst mogelijk is.

meer informatie

OCMW, sociale dienst, Nederrij 133/A, tel. 014-24 66 66, socialedienst@ocmwherentals.be

Woonzorgcentrum kortverblijf dagopvang

HOOGSTRATEN – Stede Akkers – 03-340 16 00 – lien.vandenbergh@ocmwhoogstraten.be JA JA

KASTERLEE – Aquamarijn – 014-28 14 00 – info@aquarmarijn-kasterlee.be JA JA

KASTERLEE – De Witte bergen – 014-85 04 90 – christel.wils@foyerdelork.be NEEN JA

KESSEL – Sint-Jozef – 03-491 96 50 – maria.scheers@zusters-berlaar.be JA NEEN

LILLE – Lindelo – 014-88 99 11 – ludo.gepts@lindelo.be JA JA

MALLE – Ter Bleeke – 03-312 23 31 – heidi.van.loy@sociaalhuismalle.be JA NEEN

MEERHOUT – De Berk – 014-36 90 10 – els.willekens@meerhout.be JA NEEN

MOL – De Witte Meren – 014-31 58 61 – socialedienst@wzcwittemeren.be JA JA

MOL – Ten Hove – 014-33 15 69 – joke.huysmans@ocmwmol.be JA NEEN

NIJLEN – Heilig Hart – 03-410 12 01 – kim.vercammen@zusters-berlaar.be JA NEEN

RAVELS – OLV van de Kempen – 014-65 85 63 – jacqueline.vanhoof@wzc-ravels.be JA NEEN

VEERLE LAAKDAL –  De Winde – 014-84 92 06 – els.hermans@dewinde.be NEEN JA

WESTERLO – Parel der Kempen – 014-53 87 50 – marijke.peeters@ocmwwesterlo.be NEEN JA

WIEKEVORST – St. Jozef – 014-27 99 80 – mieke.huygens@zusters-berlaar.be JA JA

ZOERSEL – Residentie Halmolen – 03-380 12 00 – diane.bollansee@halmolen.be JA NEEN

ZOERSEL – De Buurt – 03-310 09 00 – socialedienst@wzcdebuurt.be JA JA
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In de Stadskrant van april 2015 vernam u dat het stadsbestuur aan 
een grootschalige hernummering van een aantal straten begonnen is. 
deze hernummering is noodzakelijk om de veiligheid, postzekerheid 
en privacy van bewoners te verzekeren. In de afgelopen decennia wer-
den er immers vele huizen bijgebouwd in straten die vroeger schaars 
bebouwd waren. Dat leidde tot problemen bij de toekenning van huis-
nummers. 

Bewoners hebben vaak klachten over hun postbedeling en ook bpost 
meldt privacyproblemen door de verwarrende huisnummers. Boven-
dien hebben de hulpdiensten moeite om snel de juiste bestemming  
te vinden. Daarom zal de stad aan elke woning in Herentals,  
Noorderwijk en Morkhoven een duidelijke, unieke straatnaam en uniek  

huisnummer geven. De voortgang van het project kunt u volgen op 
www.herentals.be/lijst-met-betrokken-straten.

Om de hernummering te realiseren, moeten bepaalde stukken straat 
een nieuwe straatnaam krijgen. De gemeenteraad boog zich op 30 
juni 2015 over de toekenning van de nieuwe straatnamen. In de on-
derstaande lijst vindt u de straatnamen die de gemeenteraad princi-
pieel toekende. De stad organiseert een openbaar onderzoek van 1 
september tot en met 30 september. U kunt in die periode uw op-
merkingen en bezwaren opsturen naar het college van burgemeester 
en schepenen (administratief centrum, augustijnenlaan 30, 2200 He-
rentals). De stukken van het openbaar onderzoek kunt u, na afspraak, 
inkijken bij de dienst burgerzaken.

dertig nieuwe straatnamen

Straat- Oude straatnaam nieuwe straatnaam Verklaring nieuwe straatnaam
nummer 
1 Druivenstraat 30-58 (even) Oogststraat Naar analogie met nabijgelegen straten Druivenstraat,  
   Trosstraat, Rankenstraat en Wijngaard.
2 druivenstraat 25-35  Kurkenstraat Naar analogie met nabijgelegen straten druivenstraat,
 (oneven) en 104-112 (even)  Trosstraat, Rankenstraat en Wijngaard.
3 Druivenstraat 76-102 (even) Bottelarijstraat Naar analogie met nabijgelegen straten Druivenstraat,  
   Trosstraat, Rankenstraat en Wijngaard.
4 Ekelstraat 5-51 (oneven) Kleine Ekelstraat De benaming die door de plaatselijke bevolking wordt  
   gebruikt voor dit stuk straat.
5 Ekelstraat 76-80 (even) Goorkens In de Atlas der Waterlopen van 1877 vindt men de   
   benaming Eekel Goorkens terug.
6 Kamergoor 6-7 Steenstraat In de Atlas der Waterlopen van 1877 vindt men de   
   benaming ‘Op Steen’ terug in deze buurt.
7 Ernest Claesstraat 25/1-31/1 (oneven) De Wittestraat Bekend figuur uit werk van Ernest Claes.
8 Ernest Claesstraat 61 Jaagpad Gelegen naast het kanaal.
9 Vennen 12-16, 30 en 32 Bloemmolens Verwijzend naar de graanfabriek, beter bekend als   
   de Herentalse bloemmolens deckx, die in de buurt actief  
   waren van de jaren 50 tot de jaren 70 van vorige eeuw.
10 Vennen 2, 3, 5 en 6 Pannenhuisstraat Op de Vandermaelenkaarten van 1846-1854 vindt men  
   de benaming Pannen Huys terug.
11 Greesstraat 5-9 Kempenland Verwijzend naar de oude drukkerij en het streekblad   
   Kempenland, dat daar gedrukt werd.
12 aarschotseweg 21-25  Stapkens Verwijzend naar de Stapkensloop, die hier vanuit Olen 
 (oneven)/Hezewijk 6 en 7  Herentals binnenstroomt.
13 Hezewijk 1-5 Lenskensdijk In de Atlas der Waterlopen van 1877 vindt men deze   
   benamingen terug ter hoogte van de huidige Acacialaan.
14 Plassendonk 19-21 Klein Plassendonk Naar analogie van Rossem en Klein Rossem.
15 Keinigestraat 1-23 (oneven) Weygersblok In de Atlas der Waterlopen van 1877 vinden we hier het  
   toponiem Weygers Blok terug.
16 Drie-Eikenstraat 13-24 Strunkbos In Toponymie van Noorderwijk (J. Helsen) wordt hier  
   een stuk bouwland Stronkbos genoemd.  
   De dialectvorm is Strunkbos.
17 Servaas Daemsstraat 61/ Armand Toremansstraat Armand Toremans werd in 1895 geboren in Morkhoven en 
 Oude Dreef 12  stierf in 1992 in Herentals. Hij was acht jaar lang koster en  
   orgelist in Morkhoven. In 1920 verhuisde hij naar  
   Noorderwijk om daar 41 jaar koster-orgelist te zijn.  
   armand Toremans was in de Kempen bekend voor zijn  
   muzikale kennis en voor de meer dan 400 liederen die hij  
   componeerde. Tientallen jaren lang zwaaide Armand  
   Toremans het dirigeerstokje in verschillende fanfares in  
   Morkhoven, Noorderwijk, Voortkapel, Olen en Herenthout.  
   In Noorderwijk en Herenthout was hij ook nog koorleider,  
   en hij bespeelde jarenlang het orgel als begeleider van  
   het St.-Janskoor op de Molekens.

OPENBAAR ONDERZOEK
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Straat- Oude straatnaam nieuwe straatnaam Verklaring nieuwe straatnaam
nummer 

18 Hulseinde 1-25 en 34 Vlierbesstraat Naar analogie met de nabijgelegen straten Hulseinde,  
   Elzenstraat, Dopheidestraat en Vuurdoornstraat.
19 Kruisstraat 24 en 25 riddersberg dit gebied wordt volgens het kadaster riddersberg  
   genoemd.
20 Duipt 10/Lankem 5 en 6 Roetershoek Deze naam komt hier historisch voor en de omgeving  
   wordt nog steeds zo genoemd.
21 lankem 15-19 Schransstraat 13-23 Waterpoel dit is de historische naam van deze omgeving, het laagste  
   punt van Noorderwijk, en staat nog steeds zo bekend.
22 Schransstraat 10 Schranshoeve Verwijzend naar de hoeve De Schrans in deze straat.
23 Maalderijstraat 29-33 (oneven) Graanstraat Voordat de spoorweg Herentals-Aarschot werd aangelegd  
   was dit de weg vanuit de Zandkapel naar de plaatselijke  
   houten molen in de Molenstraat. De spoorweg heeft deze  
   weg afgesneden. De molen is later door de Duitsers in  
   brand gestoken en vervangen door een maalderij met  
   motoren, op de plaats waar nu de Maalderijstraat is.
24 Nieuw aan te leggen weg Pater Van Baelenstraat Deze pater kapucijn werd in 1932 geboren in Morkhoven.  
   Hij was econoom en theoloog en doceerde moraaltheo- 
   logie aan de lovanium-universiteit in het Congolese  
   Kinshasa. Leonard Van Baelen werd in 2003 door het  
   gerenommeerde amerikaanse tijdschrift Time Magazine  
   uitgeroepen tot een van de twintig europese helden van  
   dat jaar. Pater Van Baelen was meer dan veertig jaar in  
   Congo actief, waar hij met zijn hulporganisatie CDI- 
   Bwamanda in de evenaarsprovincie aan zo'n 50.000  
   zwarte boeren werk verschafte. Van Baelen overleed  
   op 7 juli 2007.
25 Voortkapelseweg 53-55/1 (oneven) Elsbroek Zoals vermeld in Toponymie van Noorderwijk  (J. Helsen).
26 Voortkapelseweg 59, 61, 62 en 63 Betteleer Zoals vermeld in Toponymie van Noorderwijk (J. Helsen).
27 Broekhoven 6, 7 en 7/1 Dijsels Dit is de bestaande en van oudsher bekende naam voor  
   deze plaats en straat. Deze naam wordt door de  
   Morkhovenaren en zeker door de bewoners van  
   Broekhoven (ook Noorderwijk) nog gebruikt. De uitspraak  
   van de naam leunt in het dialect het dichtst aan bij dijsels  
   of Deisels. De boerderij op Broekhoven 7/1 heeft zich de  
   naam d’Dessels Hof gegeven. Al deze namen zijn afgeleid  
   van de eussels wat ‘natte weiden’ betekent.
28 Broekhoven 27 Bemden In de Atlas der Waterlopen van 1877 vindt men deze  
   benaming terug.
29 Broekhoven 29 en 30 De Dijken Zoals vermeld in Toponymie van Noorderwijk (J. Helsen). 
   dit is van oudsher bekende naam voor deze plaats en  
   straat. Deze naam wordt door de Morkhovenaren altijd  
   gebruikt. Op het kadasterplan staat ook de plaatsnaam  
   ‘De Dijken’ voor de percelen aldaar. De naam ‘De Dijken’  
   komt van de aldaar laag gelegen gronden (moeras) die  
   droger gelegd zijn door om de 5 à 6 meter grachten te  
   graven en de grond op de tussenstroken te storten om zo  
   drogere dijken te vormen. De grachten en dijken beslaan  
   nog steeds enkele hectaren. De stad Herentals heeft hier  
   rond 1960 een paar jaar lang haar vuilnis gestort om de  
   grond op een bepaald perceel op te hogen.
30 Berteneinde Spelstraat dit is de van oudsher bekende naam voor deze straat,  
   die algemeen door de Morkhovenaren wordt gebruikt.
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VEILIG NAAR SCHOOL
Het nieuwe schooljaar brengt in Herentals duizenden 
kinderen en jongeren in het verkeer. Dat betekent 
dat we in deze periode extra voorzichtig moeten zijn. 
Het stadsbestuur wil daarom iedereen aanmoedigen 
om volgens het STOP-principe naar school te gaan: 
zo veel mogelijk Stappen, Trappen, het Openbaar ver-
voer gebruiken en pas in laatste instantie de Perso-
nenwagen gebruiken.

minder snel, dank je wel!

Een veilige schoolomgeving is heel belangrijk. Te hoge 
snelheid verhoogt de kans op ongevallen en leidt tot 
een sterk gevoel van onveiligheid. Daarom duiken de 
gevelborden met de boodschap ‘Minder snel, dank je 
wel’ opnieuw op in het straatbeeld. Met de borden 
sporen scholen weggebruikers aan om hun snelheid 
aan te passen in de schoolomgeving.

Onderhoud van fiets- en voetpaden

Het stadsbestuur zorgt ervoor dat de voetpaden en 
fietspaden van en naar de scholen goed onderhou-
den en net zijn. De medewerkers van de stedelijke 
werkplaats geven de paden een extra veegbeurt en 
snoeien de bomen en struiken langs de weg, zodat er 
overal voldoende doorgangsruimte is. De zebrapad-
markeringen worden indien nodig opnieuw aange-
bracht, zodat ze duidelijk zichtbaar zijn.

de politie waakt

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

Veilig verkeersregels leren in de oefenstraat

Het stadsbestuur kreeg van de provincie antwerpen een 10op10-subsidie 
van 5.446,26 euro voor de aankoop van een oefenstraat. Die maakt het  
kinderen mogelijk om echte situaties uit het verkeer veilig in te oefenen 
op de speelplaats. De oefenstraat bestaat uit verplaatsbare hekken, zebra-
paden, verkeerslichten, verkeersborden en stoepranden. Tekeningen en  
 rijmpjes van Dick Bruna vrolijken de straat op.  
 Vanaf september kunnen alle Herentalse basis- 
 scholen gebruikmaken van de oefenstraat.
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OPENINGSFEEST CC 'T SCHALIKEN

Op zondag 27 september zet cultuurcentrum ’t Schaliken het nieuwe cultuurseizoen in met een groot openingsfeest. Muziek, circus, humor, 
straattheater … u kunt ervan genieten in de schouwburg, op het buitenplein en op de Grote Markt. Bij slecht weer vindt het feest plaats in 
de foyer. Alle optredens zijn gratis.

zondag 27 september

Che Cirque 
Kalasa 
Op de Grote Markt om 15 en 17 uur
duur: 45 minuten

Na het faillissement van hun circus gaan Riju en Juki aan de slag in fietsenfabriek Kalasa. Tien 
jaar later wagen ze zich aan een comeback. Het circus is nog steeds hun passie, maar door 
geldnood moeten ze de hand op de knip houden. Uiteindelijk maken ze een voorstelling met 
alleen een stel fietsen en wat wielen. Met Kalasa brengt Che Cirque een woordenloze humor-
voorstelling.

entre-Sonore 
Impact!
Op de Grote Markt om 14 en 16 uur
duur: 30 minuten

Impact! laat zien welke impact drie freaks op elkaar hebben. Sjorro Ell Torro leeft in de waan 
dat hij een Spanjaard is. Zijn kornuit, Peng Suspense, houdt vol dat hij een geboren Chinees is. 
Tussen hun absurde waanideeën probeert latzi Jones het allemaal muzikaal onder controle te 
houden. Muzikaal en acrobatisch entertainment om nooit te vergeten.

Pieter Post 
Mr. Jones & Fred, the Amazing Stunt Pig
Op het buitenplein om 14.30 en 16.30 uur
duur: 30 minuten

Mr. Jones wil circusartiest worden. Hij heeft maandenlang geoefend met Fred, het stuntvar-
ken. Samen laten ze de gevaarlijkste circusacts zien: een rit door de hel en een duik des doods. 
Mr. Jones zet het publiek keer op keer op het verkeerde been. Circus, magie, straattheater en 
variété. Pieter Post is van alle markten thuis en zijn voorstellingen zijn eigenlijk niet onder één 
noemer te vangen.

Johnny trash 
Niet enkel schoonheid
In de schouwburg om 15, 16 en 17 uur
duur: 30 minuten

Johnny Trash speelt stukjes uit zijn nieuwe comedyshow. Origineel is hij zeker, met zijn bizarre 
kijk op het leven, op vooroordelen, op reizen en op eten. Johnny Trash schopte het als come-
dian tot in de finales van het Cabaret Concours Vlaanderen, Humo’s Comedy Cup en Belgium’s 
Got Talent.



september 2015 13

Compagnie des Quatre Saisons 
le P’tit Manège 
Op de Grote Markt om 14.30 en 16.30 uur
duur: 90 minuten

le P’tit Manège is een sprookjesachtige draaimolen met twintig verschillende zitjes: een 
draak, een olifant, een ooievaar en andere feeërieke figuren. Drie acteurs nemen de allerklein-
sten mee op een magisch avontuur in deze sprookjeswereld.

Fietsschilderij 
Op de Grote Markt
doorlopend

Kinderen vanaf twee jaar stappen op een speciale fiets en maken hun eigen schilderij. Ze 
kiezen enkele kleuren en ontdekken hoe die zich met elkaar vermengen. Door sneller of 
langzamer op de pedalen te trappen, zien ze het kunstwerk veranderen. Als het schilderij af is, 
krijgen de kinderen het mee naar huis.

Street-magic 
Op de Grote Markt
Doorlopend vanaf 14.30 uur

Street-Magic is een spectaculaire vorm van goochelen. Straatgoochelaar Koenraad laat de 
trucs onder uw neus gebeuren met alledaagse voorwerpen als een sigaret of een bankbiljet. 
De humor en charme van Koenraad staan garant voor leuk entertainment.

kip van troje 
Workshop ballonplooien
Op het buitenplein
doorlopend

Samen met ballonplooier Neus maakt u van ballonnen echte kunstwerkjes. In een handom-
draai tovert u kleurige ballonnen om in dieren, bloemen of knotsgekke figuren. Ballonnen 
plooien is dus helemaal geen moeilijk kunstje. 

Grime 
Op het buitenplein
doorlopend

Wally en Tiny zorgen ervoor dat de kleinsten hun grimetafel met een leuk snoetje verlaten. 
De grimeuses toveren hen om in een woeste tijger, een mooie prinses of een grappige clown. 

OPENINGSFEEST CC 'T SCHALIKEN

Info en tickets:  Cc ’t Schaliken, Grote Markt 35, cultuurcentrum@herentals.be, www.schaliken.be, tel. 014-28 51 30
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Vzw ter Vesten – Septemberdagen 
Mich 70 – overzichtstentoonstelling Mich Van Eysendeyk
Van zaterdag 29 augustus tot en met zondag 20 september in kasteel le Paige
Open op vrijdag, zaterdag en zondag van 14 tot 17 uur

Sint-Waldetrudis sierlijk getooid     
Van zaterdag 29 augustus tot en met zondag 27 september in de Sint-Waldetrudiskerk
Open van woensdag tot en met zondag van 14 tot 17 uur

de inventarisatie van het textiel in de Sint-Waldetrudiskerk leidde vorig jaar tot de onverwachte ontdekking van 
prachtige gewaden en kantwerk uit de 18de en de 19de eeuw. De kerkfabriek wil iedereen mee laten genieten 
van al dat moois en organiseert een tentoonstelling onder de titel Sint-Waldetrudis sierlijk getooid. De feeste-
lijke opening vindt plaats op zaterdag 29 augustus om 15 uur in de kerk.

Laura de Coninck  
Naar de letter
Van zaterdag 19 september tot en met zondag 18 oktober in de lakenhal
Open op vrijdag, zaterdag, zondag van 14 tot 17 uur

Achttien jaar geleden overleed Herman de Coninck, een van Vlaanderens meest gerenommeerde dichters. 
Zijn dochter, Laura de Coninck, was op dat moment achttien. In haar recente schilderwerk gaat de schrij-
versdochter, illustratrice en grafica aan de slag met haar vaders teksten. 

De werken zijn een soort monotypes, eenmalige inktafdrukken. Met de soberste lijn probeert de kunstena-
res zo veel mogelijk te vertellen. Ze zocht naar een techniek om de controle los te laten en puur op gevoel 
te tekenen. In de tentoonstelling Naar de letter zet cultuurcentrum ’t Schaliken de werken van laura zij aan 
zij met Hermans teksten op papier.

De toegang is gratis. 

CULTUURCENTRUM 'T SCHALIKEN

Vox Venti    
Pop-upconcerten  
donderdag 17 september in de namiddag op onverwachte plaatsen

Om het seizoen goed in te zetten, verrast cultuurcentrum 't Schaliken u 
op donderdag 17 september met enkele pop-upconcerten. Op onver-
wachte plaatsen kunt u genieten van klassieke muziek. Het houtblaas-
kwintet Vox Venti speelt concertjes van een twintigtal minuten voor 
het treinstation, aan het cultuurcentrum op de Grote Markt, aan het 
administratief centrum en aan de bibliotheek in de Gildelaan. U mag 
een lichtklassiek programma verwachten met werk van onder anderen 
Piazzolla, Ravel, Debussy en Bizet. 

De toegang is gratis.

Huiskamer gezocht 
voor marcella   

Op woensdag 18 november om 20 uur spelen anabel Schellekens 
en Natascha Pire de dansvoorstelling Marcella. 
daarvoor zoekt cc 't Schaliken een huiskamer in Herentals, 
waar ongeveer dertig mensen in kunnen zitten of staan. 
De dansers hebben drie bij drie meter nodig om te spelen. 

Wilt u uw huiskamer openstellen voor deze dansvoorstelling? 
dan kunt u tot en met vrijdag 2 oktober uw naam, adres en contact-
gegevens doorgeven via cultuurcentrum@herentals.be.

U kunt uiteraard zelf gratis de voorstelling bijwonen. 
Het cultuurcentrum zorgt voor de ticketverkoop en de technische 
ondersteuning.

TeNTOON
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montmartre op het Begijnhof
Op de Open Monumentendag 
kunt u tal van kunstenaars 
aan het werk zien in de schil-
derachtige omgeving van het 
Begijnhof. Van 11 tot 18 uur 
tonen onder meer schilders, 
beeldhouwers, keramisten, 
borduursters en juweelont-
werpers hun talent. Aan het 
fundatiehuis kunt u genieten 
van een hapje en een drank-
je. Kollectief Maximaal zorgt 
voor een vleugje poëzie en er 
zijn muzikale optredens van 
leerlingen van de muziekaca-
demie, Bert en Nancy en andere entertainers. Ook circusschool Loco-
rotondo is van de partij. De toegang is gratis.

Open dag Sint-Sebastiaansgilde 
Ook op het Begijnhof zet de Sint-Sebastiaansgilde haar deuren wagen-
wijd open. In de gildekamer en op het terras vergasten de leden u op 
bier, jenever, een stevige pannenkoek of een bakharing op houtskool. 
aan de schietstand kan jong en oud kennismaken met de edele sport 
van het boogschieten.

Open dag in ’t Convent
Tussen 11 en 18 uur kunt u ook een kijkje nemen in dienstencentrum 
’t Convent (Begijnhof 17). U kunt er de hand- en kunstwerken van de 
cursisten bewonderen, petanque spelen en iets eten en drinken. Vijfen-
vijftigplussers kunnen zich ter plaatse inschrijven voor de taal- en com-
putercursussen en de talrijke activiteiten van ’t Convent.

Nieuw vanaf september 2015!
• Cursus frans Partir en vacances op vrijdag van 14 tot 16 uur
• Spaans voor beginners op donderdag van 13.30 uur tot 15 uur
• Spaans voor beginners vervolg op donderdag van 15 tot 16.30 uur
• Spaans III (kleine voorkennis van de Spaanse taal nodig) op vrijdag 

van 10 tot 12 uur
• Computercursus voor beginners (acht lessen) op maandag en 

woensdag van 9.30 uur tot 12 uur in het dienstencentrum en op 
maandag van 9.30 uur tot 12 uur in het Dorpshuis van Noorderwijk

• Computercursus vervolg (tien lessen) op maandag van 13.30 uur tot 
16 uur en op vrijdag van 9.30 uur tot 12 uur in het dienstencentrum, 
en op woensdag van 9.30 uur tot 12 uur in het Dorpshuis van Noor-
derwijk

• Gespecialiseerde computercursussen: PowerPoint, excel, Photo-
shop Elements 13, workshops Photoshop, Windows 8.1 (volledig 
met eigen laptop) en initiatie Windows 10 op dinsdag of donderdag 
van 9.30 uur tot 12 uur en op dinsdag van 13.30 uur tot 16 uur

• Bloemschikken (één les per maand): eerste les op vrijdag 11 septem-
ber van 13.30 uur tot 16 uur

• Gratis bloeddrukmeting door een verpleegkundige: elke tweede 
dinsdag van de maand tussen 14 en 16 uur

• Waarom zou ik een tablet kopen? op dinsdag 17 november van 13.30 
uur tot 16 uur

• Luister naar je lichaam (tien lessen) op maandag van 14.30 uur tot 
16 uur (eerste les op 21 september)

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

OPeN MONUMeNTeNdaG
Op zondag 13 september neemt Herentals voor de zevenentwintigste keer 
deel aan de Open Monumentendag. Samen met het lokale comité werkte 
het stadsbestuur een programma uit rond het thema ‘verborgen parel’. 

de zusters franciscanessen stellen uitzonderlijk een deel van het klooster in 
de Nonnenstraat open. Tussen 13 en 17 uur starten er op regelmatige tijd-
stippen rondleidingen. Vooraf inschrijven is niet nodig.

U kunt ook een vrij bezoek brengen aan de Sint-Waldetrudiskerk (van 13 tot 
18 uur), de Sint-Catharinakerk (van 13 tot 17 uur) en de Zandkapel (van 14 
tot 18 uur). Er is telkens een gids aanwezig om uw vragen te beantwoorden.

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

15
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Verloren voorwerpen
In de zomer amuseren vele kinderen zich tijdens de speelpleinwerkingen. Na de zomer blijven er 
regelmatig verloren voorwerpen achter, zoals regenjasjes, truien, brooddozen en drinkbussen. Als 
uw kind iets kwijt is geraakt, dan kunt u tot eind september langskomen bij de jeugddienst in het 
Stadspark. Op die manier krijgen alle verloren voorwerpen hun rechtmatige eigenaar terug. De 
voorwerpen die na eind september niet werden opgehaald, worden geschonken aan het goede 
doel.

Jeugdraad in de startblokken 

De jeugdraad trapt op donderdag 24 september om 19.30 uur haar nieuwe werkingsjaar op 
gang met de eerste algemene vergadering in de bovenzaal van de jeugddienst. Geïnteresseer-
de jongeren zijn van harte welkom om mee te werken en deel te nemen aan de vergaderingen. 
Op de website van de jeugddienst vindt u de data en de plaats van de vergaderingen en de 
verslagen van die vergaderingen terug.

Meer informatie: jeugdraadherentals@hotmail.com

Herentals wordt opnieuw Wereldtals 

Van 27 februari tot 30 april 2016 haalt Herentals de wereld in huis. Twee maanden lang orga-
niseren de dienst internationale samenwerking, de derdewereldraad, de Herentalse verenigin-
gen, organisaties en scholen verschillende activiteiten rond het thema Noord-Zuid.

Wereldtals is de noemer waaronder al deze activiteiten gebundeld worden. De pijlers respect, 
verbondenheid en diversiteit staan centraal. Tijdens Wereldtals kunt u dicht bij huis kennisma-
ken met andere culturen, gewoonten en gebruiken. Een kijkje in het ‘anders zijn’ kan je leven 
rijker en waardevoller maken. Wereldtals wordt ondertussen voor de zesde maal georgani-
seerd.

Op zaterdag 27 februari 2016 gaat Wereldtals officieel van start en worden de Wereldtalsvlag-
gen gehesen. Op zaterdag 30 april vieren we het slotevenement van Wereldtals.

Wie interesse heeft om deel te nemen of meer informatie zoekt, mag donderdag 24 september 
om 20 uur in zijn agenda noteren voor de startvergadering in het Fundatiehuis (Begijnhof 28).

Meer informatie: dienst internationale samenwerking, tel. 014-21 21 86, wereld@herentals.be

awel, ik wil …   

… een vrijwilliger worden bij Awel? Als vrijwilliger bij Awel luistert u naar de vragen en verhalen 
van kinderen en jongeren. U denkt en voelt met hen mee en maakt zo het verschil voor die 
ene jongere of dat kleine meisje. U kiest zelf langs welke weg u dat wilt doen: telefoon, e-mail, 
chat of forum. Surf naar www.awel.be/word-vrijwilliger of geef een seintje via info@awel.be 
of 02-534 37 43.

JeUGd

Scholenveldloop
Op dinsdag 22 september vindt de 
jaarlijkse scholenveldloop plaats. Alle 
Herentalse basisscholen nemen deel. 
de veldloop start om 9 uur en eindigt 
omstreeks 11.45 uur. Supporters zijn 
van harte welkom in het Netepark. De 
scholenveldloop is een organisatie van 
het stadsbestuur in samenwerking met 
aC Herentals, BlOSO en de stichting 
Vlaamse Schoolsport.

Sportkampen 
Van dinsdag 3 tot en met vrijdag 6 no-
vember kunnen kinderen en jongeren 
van zes tot veertien jaar deelnemen 
aan omnisportkampen. Deelnemen 
kost 60 euro per persoon per kamp. 
Inschrijven kan vanaf maandag 28 sep-
tember om 9 uur via www.uitinheren-
tals.be/sportkampen.

de sportactiviteiten vinden plaats in 
De Vossenberg van 9 tot 16 uur. Voor 
de voor- en naopvang werkt de stad 
samen met de buitenschoolse kin-
deropvang Stekelbees (Nonnenstraat 
14). De stadsbus pikt de kinderen daar  
’s morgens op en zet hen ’s avonds te-
rug af. Als u gebruik wilt maken van de 
opvang, moet u uw kind vooraf inschrij-
ven op het secretariaat van Stekelbees 
(tel. 014-28 68 97, lkherentals@lande-
lijkekinderopvang). Het secretariaat 
is open op dinsdag en donderdag van  
9 tot 12 uur. Als uw kind niet is inge-
schreven, kan het niet gebruikmaken 
van de opvang.

Meer informatie
Dienst jeugd & internationale samenwerking, Stadspark z/n, tel. 014-21 21 86, 
jeugddienst@herentals.be, www.jeugddienstherentals.be
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Seniorenfitness

Senioren die graag een uurtje willen 
werken aan kracht, lenigheid en uithou-
ding, zijn vanaf woensdag 16 september 
welkom op de wekelijkse seniorenfit-
ness. De lessen vinden elke woensdag 
van 10 tot 11 uur plaats in de turnzaal 
van de Vossenberg en bieden gevarieer-
de oefeningen met fitballen, elastiband, 
gymballen en touwen. Deelnemen kost 
3,20 euro per les. De eerste les is gratis. 
Vooraf inschrijven is niet nodig.

nordic walking 
Nordic walking is een intensieve vorm 
van wandelen. Uw armen, schouders 
en romp bewegen actief mee dankzij 
het gebruik van twee speciaal ontwor-
pen wandelstokken, zogenaamde po-
les. Wilt u graag kennismaken met deze 
sport? Op dinsdag 1 september starten 
Julia en leo, twee gediplomeerde be-
geleiders, met hun wekelijkse wandel-
tochten. Zij verwelkomen u elke dins-
dag om 10 uur aan de inkomhal van 
het Netepark. Van daaruit maakt u een 
twee uur durende tocht door de prach-
tige Herentalse natuur. Deelnemen is 
gratis. Voor het gebruik van de stokken 
betaalt u 2 euro, maar u mag natuurlijk 
ook uw eigen stokken gebruiken. Voor-
af inschrijven is niet nodig.

Week van de Sportclub
Van zaterdag 12 tot en met zondag 20 
september vindt de Week van de Sport-
club plaats. Tijdens deze week zetten 
duizenden sportclubs in Vlaanderen hun 
deuren open. Ook in Herentals doen 
heel wat clubs mee. Zin om een kijkje te 
komen nemen en mee te sporten? Surf 
naar www.uitinherentals.be/week-van-
de-sportclub voor alle informatie.

aqualessen in het netepark
Op maandag 14 september begint 
het nieuwe aquaseizoen. Wilt u aan 
uw conditie werken of uw spieren 
verstevigen? Moet u revalideren of 
wilt u gewoon plezier maken? er zijn 
aqualessen voor iedereen. Deelne-
men kost 6,70 euro per les. Voor een 
tienbeurtenkaart betaalt u 57 euro. 
Vooraf inschrijven is niet nodig.

Speciaal voor vijftigplussers zijn er 
elke maandag twee lessen aquagym 
in het doelgroepenbad, in borstdiep water van 30°C. Op vrijdag kunt u deelnemen aan een les 
aquafitness in het recreatiebad. U hoeft niet te kunnen zwemmen en doet op uw eigen tempo 
mee aan de oefeningen. Deelnemen aan deze vijftigplus-lessen kost 3,20 euro per les.

Ook mensen met een handicap kunnen tweemaal per week deelnemen aan een begeleide aqua-
les. Deelnemen kost 3,20 euro per les. Kinderen met een handicap die zwemlessen willen volgen, 
kunnen terecht bij de Herentalse zwemclub. Kijk op www.uitinherentals.be/G-zwemmen voor 
meer informatie.

aquaprogramma 2015-2016
Vanaf 14 september

Maandag 15.15-16.00 uur Aquagym 50+
 16.15-17.00 uur Aquagym 50+

Dinsdag 18.30-19.20 uur G-aquagym
 19.30-20.20 uur Aquasculp
 20.30-21.20 uur Aquasculp

Woensdag 19.30-20.20 uur Aquajogging
 20.30-21.20 uur Aquafitness

Donderdag 19.30-20.20 uur Aquasculp
 20.30-21.20 uur Dynamische relaxatie

Vrijdag 14.00-14.50 uur Aquafit 50+
 15.00-16.00 uur G-aguagym

Er zijn geen lessen op feestdagen en tijdens schoolvakanties.

Meer informatie: www.uitinherentals.be/aquafit

nieuw in het netepark: bedrijfszwemmen 
Een gezonde werknemer is een goede medewerker. Steeds meer bedrijven investeren daarom 
de afgelopen jaren in de gezondheid van hun personeel. Onderzoek heeft bovendien uitgewezen 
dat elke euro die een bedrijf investeert in gezondheidsbeleid, 2,50 euro opbrengt door minder 
ziekteverzuim en meer plezier op het werk. 

Het Netepark biedt bedrijven daarom de mogelijkheid om ook zwemmen op te nemen in hun 
gezondsbeleid. Er zijn drie formules: 

• Het bedrijf huurt het recreatiebad af voor enkele uren plezier en ontspanning onder collega’s.
• Het bedrijf biedt medewerkers een tien- of een twintigbeurtenkaart aan om baantjes te zwem-

men in het wedstrijdbad.
• Het bedrijf biedt medewerkers een tien- of een twintigbeurtenkaart aan om vrij te komen 

zwemmen tijdens de publieke openingsuren.

Meer informatie: zwembaden en recreatiedomein Netepark, 
tel. 014-85 97 10, netepark@herentals.be, www.netepark.be

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

Stedelijke academie  
voor Beeldende kunst

Open dagen

de Stedelijke academie voor Beelden-
de Kunst zet het nieuwe academiejaar 
in met de open dagen op zaterdag 29 
en zondag 30 augustus. De deuren van 
de verschillende ateliers staan open 
van 11 tot 18 uur.

Workshops

In de loop van september organiseert 
de academie gratis workshops, waarop 
iedereen welkom is. Het is de ideale 
manier om kennis te maken met de 
verschillende kunstdisciplines. Inschrij-
ven is niet nodig; u meldt zich tien 
minuten voor de aanvang aan op het 
secretariaat (Markgravenstraat 77). U 
vindt een overzicht van de workshops 
op de website van de academie.

Inschrijven

Inschrijven kan via www.uitinheren-
tals.be/kunstacademie of op het se-
cretariaat van de academie. Dat is 
open op 24, 25, 26, 29 en 30 augustus 
van 10 tot 18 uur. In september kunt 
u er terecht op maandag, dinsdag en 
woensdag van 13 tot 21 uur en op za-
terdag van 9 tot 13 uur.

Meer informatie: 
Stedelijke Academie 
voor Beeldende  Kunst, 
Markgravenstraat 77, 
tel. 014-28 51 55, 
academie.beeldende.kunst@herentals.be, 
www.uitinherentals.be/kunstacademie

Stedelijke academie voor muziek, Woord en dans

muziek

Kinderen kunnen vanaf acht jaar (of het der-
de leerjaar) instappen in de richting muziek. 
Om wegwijs te raken in de muziektaal, volgt 
het kind eerst een jaar algemene muzikale 
vorming. Een jaar later starten de lessen met 
instrument. Kinderen ouder dan twaalf jaar 
starten al in het eerste jaar met een instru-
ment (of zang). Er zijn aparte klassen voor 
volwassenen en voor leerlingen van twaalf 
tot achttien jaar.

Woord
Houdt u van mooie woorden, 
grappige verhalen, ontroeren-
de zinnen of pittige teksten, 
dan is de richting Woord iets 
voor u. U leert hoe u op een 
boeiende manier kunt vertel-
len, met de juiste intonatie, 
mimiek en timing. Via improvi-
saties, presentaties en tal van 
spreekoefeningen gaat u op 
zoek naar uw persoonlijke ma-
nier van spreken. 

dans
Kinderen van zes en ze-
ven jaar maken op een 
speelse manier kennis 
met dans (één lesuur in 
de week). Via eenvoudige 
basisbewegingen leren ze 
hun lichaam ontdekken 
en plaatsen voor het late-
re ballet. Vanaf acht jaar 
(derde leerjaar) hebben 
de leerlingen twee uur les 
per week. Geïnteresseerd 
in een proefles? dat kan 
in het begin van septem-

ber! Neem contact met het secretariaat of de dansleerkracht (ilse.imants@gmail.com).

Inschrijven
Nieuwe leerlingen kunnen zich inschrijven voor de verschillende opleidingen via www.samwd-
herentals.be of op het secretariaat van de academie. Het secretariaat is open van 24 tot 28 au-
gustus van 14 tot 19 uur. Vanaf 1 september kunt u er terecht op maandag, dinsdag, donderdag 
en vrijdag van 15 tot 20 uur, op woensdag van 12 tot 20 uur en op zaterdag van 9 tot 13 uur.

Meer informatie: Stedelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans, 
Hikstraat 28, tel. 014-21 33 05, samwd@herentals.be, www.samwdherentals.be
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CURSUS- EN SPORTAANBOD

Yoga voor gevorderden  
en beginners

Seva Yoga Kempen organiseert yoga-
lessen in de turnzaal van vrije basis-
school (W)Onderwijs (Nonnenstraat 
14-16, toegang parkeerterrein via de 
Koppelandstraat). Op dinsdag 1 sep-
tember om 19.30 uur herbeginnen 
de yogalessen voor gevorderden. Op 
donderdag 3 september, ook om 19.30 
uur, start er een nieuwe beginnerscur-
sus. De eerste les voor beginners is 
vrijblijvend en gratis. Inschrijven voor 
de rest van het jaar kan op het einde 
van de les of later. Breng uw eigen mat 
en een handdoek mee en draag losse 
kleding.

Meer informatie: 
Seva Yoga Kempen, 
tel. 014-21 06 76, 
flor.stickens@skynet.be, 
www.sevayoga.be

Gratis initiatielessen  
badminton voor 
vijftigplussers
Badminton is een sport waarmee u op 
een gezellige en speelse manier aan 
uw conditie werkt. Bovendien bent u 
nooit te oud om ermee te beginnen. 
daarom organiseert de Herentalse 
Badmintonclub, samen met BlOSO, 
van 24 september tot en met 22 ok-
tober een reeks initiatielessen voor 
vijftigplussers. De lessen vinden plaats 
in de sporthal van de Vossenberg, tel-
kens op donderdag van 14 tot 16 uur. 
deelnemen aan de volledige lessen-
reeks kost 5 euro. De club zorgt voor 
voldoende rackets en shuttles.

Meer informatie en inschrijvingen: 
Armand Troubleyn, 
gsm 0471-33 02 61, 
armand@troubleyn.biz

tai chi chuan
Tai chi chuan is een Chinese bewegingsleer die lichaam en geest helpt te ontspannen. Op maan-
dag 7 september om 19 uur kunt u een gratis proefles bijwonen in de spiegelzaal van kOsh Cam-
pus Wolstraat (Wolstraat 27). Voor meer informatie over deze les kunt u terecht bij Gert Keller 
(gsm 0474-83 49 26).

Ook Centrum OJO organiseert lessen tai chi chuan in Herentals. Op woensdag 16 september 
om 20.45 uur bent u welkom op de gratis proefles en demonstratie in kOsh Campus Schep-
persstraat (via Sint-Jansstraat 124). Meer informatie bij Inge Van den Eynde (tel. 014-51 98 20,  
www.centrumojo.be).

Jog mee met aC Herentals 
Op maandag 21 september om 19 uur start Atletiekclub Herentals met nieuwe jogcursussen. 
Als beginnend jogger kunt u deelnemen aan de cursus Start to Run. Samen met gediplomeerde 
begeleiders werkt u op een gezonde en ontspannende manier aan uw conditie. Na tien weken 
kunt u vijf kilometer aan een stuk joggen. Voor wie al wat loopervaring heeft, is er de cursus Keep 
Running. Hierbij leert u tien of vijftien kilometer joggen. De lessen vinden plaats in het BLOSO-
centrum (Vorselaarsebaan 60), telkens op maandag om 19 uur, op donderdag om 19.30 uur en 
op zaterdag om 9.30 uur. Inschrijven kan op de eerste lesdag. 

Meer informatie: Michel Nicasi, tel. 014-50 12 27, michael.nicasi@telenet.be, www.acherentals.be

Bewegingsschool voor kinderen 
De bewegingsschool van BLOSO opent opnieuw de deuren op woensdag 30 september. Door te 
spelen en te bewegen leren kinderen van vier tot acht jaar zichzelf, de anderen en hun omgeving 
beter kennen. De reeks bestaat uit tien lessen, die telkens plaatsvinden op woensdag van 14 tot 
15 uur in het BLOSO-centrum. Deelnemen kost 48 euro.

Meer informatie: BLOSO-centrum, Vorselaarsebaan 60, tel. 014-85 95 10, herentals@bloso.be

Jan van eyck en de Vlaamse Primitieven 
De schilderijen van Jan van Eyck oogsten al eeuwenlang bewondering. In een nieuwe lessenreeks 
van de davidsfonds academie geeft docent en kunstschilder Jan Bustin een indruk van de tijd 
waarin van Eyck leefde. Vervolgens gaat hij in op de stijlontwikkeling van de Vlaamse Primitieven, 
waarbij van Eyck als pionier een prominente plek krijgt. De lessen vinden plaats in het Oud Gast-
huis (Nederrij 133/A) op vrijdag 25 september en op 2, 9 en 16 oktober, telkens van 14 tot 16.30 
uur. Deelnemen kost 62 euro.

Meer informatie en inschrijvingen: tel 016-31 06 70, 
academie@davidsfonds.be, www.davidsfonds.be/academie 

Volleybalclub Sint-Janskring 
Iedereen die volleybal wil spelen, kan terecht bij Volleybalclub Sint-Janskring. Kinderen die zich 
willen aansluiten of die eens willen proberen, kunnen een gratis voorlopige aansluiting van één 
maand krijgen, waardoor ze aan alle activiteiten verzekerd deelnemen. De trainingen en thuis-
wedstrijden van de jeugd vinden plaats in sporthal De Vossenberg (Markgravenstraat 93).

Meer informatie: Karl Dom, tel. 014-21 86 28, www.sint-janskring.be 
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Venfeest aan 
het Haanheuvelven
Zin in een geanimeerde wandeling en 
een gezellige avond? Kom dan op za-
terdag 5 september naar het Haanheu-
velven achter aan de Meivuurstraat. 
laat u meevoeren door Madame  
esmeralda en ontdek de Baskwadder 
en Kotjakker. De groepswandelingen 
starten tussen 18.30 uur en 20 uur. Na 
de wandeling kunt u gezellig napraten 
bij een hapje en een drankje. 

Meer informatie: 
Vrienden van de Meivuurstraat, 
jorge.leysen@gmail.be

tweedehandsbeurzen  
van de Gezinsbond
de Gezinsbond van Morkhoven houdt 
een tweedehandsbeurs op zondag 13 
september. De beurs vindt van 10.30 
uur tot 12.30 uur plaats in de paro-
chiezaal van Morkhoven (Goorstraat 
1). U kunt er speelgoed, kleren en an-
der materiaal voor kinderen kopen. 
Hebt u zelf nog bruikbare spullen die 
u wilt verkopen, reserveer dan een ta-
fel bij Inge Cornelis (tel. 014-72 79 21,  
ingeborg.cornelis1@telenet.be).

Ook in Herentals organiseert de Ge-
zinsbond een tweedehandsbeurs voor 
baby- en kinderspullen. Die vindt plaats 
op zondag 18 oktober van 14 tot 16 uur 
in zaal ’t Hof (Grote Markt 41). Wie lid 
is van de Herentalse Gezinsbond kan 
inschrijven vanaf vrijdag 18 september 
om 18 uur. De resterende tafels kunnen 
gereserveerd worden vanaf vrijdag 25 
september om 18 uur. 

Voor meer informatie over deze beurs 
kunt u terecht bij Claire Perdaen 
(tel. 014-21 07 88, 
claire.perdaen@skynet.be).

Septemberkermis 2015 
Van 29 augustus tot 7 september staat de Septemberkermis op de Grote Markt. De officiële 
opening vindt plaats op zaterdag 29 augustus om 18 uur in de Lakenhal. Na de opening is er een 
rondgang onder muzikale begeleiding van Fanfare De Noorderzonen.

Het kermiscomité, het stadsbestuur en de vzw Toerisme Herentals zorgen voor enkele leuke ex-
tra's. Zo staat er op woensdag 2 september een infostand aan de Lakenhal, waar kinderen tussen 
14 en 17 uur een ingekleurde tekening kunnen inruilen voor kortingskaartjes. Het stadsbestuur 
verdeelt de blanco tekeningen via de Herentalse scholen. U kunt de tekening ook afprinten via 
www.herentals.be/septemberkermis. 

Verder is er dit jaar een kermisrommelmarkt. Die vindt plaats op zondag 6 september van 14 tot 
18 uur. Wilt u deelnemen, schrijf u dan vóór woensdag 2 september in via www.herentals.be/
rommelmarkt of met het inschrijvingsformulier, dat u vindt in het administratief centrum. Op 
maandag 7 september wordt de kermis afgesloten met een familiedag.

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

Fiets mee met de Schakel 
Op zondag 30 augustus sluiten we de zomervakantie af met 
een nieuwe editie van De Schakel. Tijdens dit grote fietseve-
nement stippelt u zelf een fietstocht uit tussen de verschil-
lende controleposten in de Kempen. Deelnemen kost 4 euro. 
Kinderen tot twaalf jaar betalen 2 euro. In Herentals kunt u 
tussen 8 en 14 uur vertrekken aan de lokalen van het Rode Kruis (Schoolstraat 46). Daar zorgt 
het Rode Kruis-team voor eten, drinken, muziek en kinderanimatie. U kunt er ook genieten van 
het artisanaal bereide bier van familiebrouwerij DijkWaert. De gemeenschapswachten grave-
ren gratis uw fiets.

Meer informatie: José Garcia Salvador, tel. 014-23 75 40, www.schakel.be

Familiefeest met rommelmarkt in Vogelzang 
Op zondag 20 september is iedereen welkom in woonzorgcentrum Vogelzang (Vogelzang 1). 
Om 12 uur begint er een heus familiefeest met eetkramen, muziek, kinderanimatie, een roof-
vogelshow en een rommelmarkt. Wilt u zelf deelnemen aan de rommelmarkt, schrijf u dan 
voor 11 september in via kela@live.be. Een standplaats kost 5 euro. U kunt er zowel tweede-
handse als nieuwe en zelfgemaakte spullen verkopen.

Meer informatie: WZC Vogelzang, tel 014-76 21 00, kela@live.be

Luistercursus in de bibliotheek 
In de aanloop naar de rouwmaand november organiseert de bibliotheek een luistercursus klas-
sieke muziek met als thema ‘het requiem’. De cursus vindt plaats op donderdag 1, 8, 15 en 22 
oktober in de polyvalente ruimte van de bibliotheek (Gildelaan 13). Elke sessie duurt twee 
uur en start om 20 uur. De cursus wordt gegeven door Marie-Louise de Doncker, oud-leer-
kracht van de muziekacademie. Deelnemen is gratis. Omdat het aantal deelnemers beperkt is, 
moet u vooraf inschrijven. Dat kan aan de infobalie van de bibliotheek, via tel. 014-85 97 50 of  
herentals@bibliotheek.be.
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Voorstelling nieuwe cd 
met orgelmuziek
Op zondag 6 september om 15 uur 
stelt Bart Wuilmus zijn nieuwe cd voor 
in de Sint-Catharinakerk op het Begijn-
hof. De cd werd opgenomen op het 
nieuwe Moors-orgel in de Begijnhof-
kerk en op het Verschueren-orgel in de 
abdijkerk van Averbode. De cd bevat 
werken van Bach, Buxtehude, Böhm, 
Pachelbel, en daarnaast ook een aan-
tal improvisaties. De toegang tot het 
concert is gratis, en na afloop bent u 
welkom op de receptie.

Meer informatie: 
tel. 0477-70 32 87, 
www.orgelherentals.be

Start van het  
nieuwe schaatsseizoen
Op vrijdag 18 september gaat de ijs-
baan in het BlOSO-centrum opnieuw 
open. Iedereen is welkom vanaf 9 uur. 
Tussen 17.30 uur en 20.30 uur is de 
toegang traditiegetrouw gratis.

Meer informatie: 
BLOSO-centrum, 
Vorselaarsebaan 60, 
tel. 014-85 95 10, 
herentals@bloso.be, www.bloso.be

Geen papieren telefoonboek meer nodig?
Gebruikt u de papieren versies van de Witte en de Gouden Gids nog vaak? Of vindt u het ge-
makkelijker om een telefoonnummer of adres op te zoeken via het internet? In dat geval kunt 
u uw abonnement op de papieren gidsen opzeggen via een link onder aan de startpagina van 
www.goudengids.be. Wie zich voor 1 november uitschrijft, zal bij de volgende bedeling geen 
boeken meer ontvangen. 

Wist u trouwens dat u de Witte en de Gouden Gids nu ook op uw tablet kunt zetten? Truvo 
Belgium digitaliseerde de volledige inhoud van de papieren gidsen en maakte er een e-book 
van. Zo hebt u het uitzicht van de papieren gids, maar werkt u toch digitaal. Download de gratis 
app via de Apple App Store of Google Play.

Meer informatie: www.goudengids.be

Bijeenkomst van de oud-gidsen  
Was u vroeger bij de gidsen in Herentals? Kom dan op zaterdag 3 oktober om 10.30 uur naar 
domein De Brink (Bosbergen 1). Samen met andere oud-gidsen kunt u er herinneringen ophalen 
aan de goede oude tijd. Deelnemen kost 22 euro. Voor die prijs krijgt u koffie of thee, een aperi-
tief en een uitgebreide lunch. Inschrijven kan tot 15 september bij Dora Torfs (tel. 014-21 10 42).

Herentalse zwemclub wast uw wagen 
Op zaterdag 19 september houdt de Herentalse Zwemclub een carwash op het parkeerterrein 
van het Netepark (Vorselaarsebaan 56). U kunt er terecht tussen 13 en 19.30 uur. De jeugd-
zwemmers wassen uw auto voor 7 euro. Voor een grotere auto, zoals een monovolumewagen 
of een terreinwagen, betaalt u 9 euro. De opbrengst gaat naar de clubwerking. 

Meer informatie: www.hzc.be

kom naar de fairtradepicknick 
Haal uw picknickspullen uit de kast en kom op zondag 20 september naar kOsh Campus Burcht-
straat (ingang Begijnenstraat). Op de speelplaats zorgen de Wereldwinkel en de fairtradetrek-
kersgroep voor een eerlijke picknick en een liveoptreden van De Nachtwacht. Om 11.30 uur 
krijgt u een aperitief en vanaf 12 uur kunt u aanschuiven aan het buffet. U kunt er proeven 
van eten en drinken uit de Wereldwinkel en van lokale producenten. Deelnemen kost 10 euro

 per persoon. Kinderen jonger dan twaalf jaar betalen 5 euro. Vooraf 
inschrijven is verplicht. Breng zelf borden, bekers, bestek en een 

deken mee. 

Meer informatie en inschrijvingen: 
Wereldwinkel, Begijnhof 29, herentals@oww.be

AANKONDIGINGEN
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G e z O C H t
Stad zoekt kerstboom
Het is nog steeds zomer, maar de stad is al op zoek naar een grote 
kerstboom om in december op de Grote Markt te zetten. Bent u de 
eigenaar van een mooie volle boom die tussen de acht en de tien 
meter hoog is? Of kent u iemand die zo’n boom ter beschikking wil 
stellen van de stad? Geef dan een seintje aan de dienst toerisme (tel. 
014-21 90 88, toerisme@herentals.be). De stad zorgt voor het rooi-
en en het vervoer, en helpt u ook als er een kapvergunning nodig is.

Beeldmateriaal voor boek 
over diamantverleden
erfgoedcel Kempens Karakter werkt aan een boek over het Kem-
pense diamantverleden. Daarvoor zijn zij op zoek naar beeldma-
teriaal. Hebt u foto’s of ander materiaal van diamantfabrieken en 
diamantbewerkers? Laat het aan hen weten.

enkele jaren geleden verzamelde de erfgoedcel al heel wat mate-
riaal over de diamantnijverheid voor het project Schitterend Ge-
slepen. Dat kunt u bekijken op www.kempenserfgoed.be en in het 
Kempens Diamantcentrum (Spoorweglei 42 in Nijlen). 

Meer informatie: Erfgoedcel Kempens Karakter, Begijnhof 27, 
jeroen@kempenskarakter.be, 014-21 47 00

Vrijwilligers voor opvang patiënten  
in az Herentals
Het AZ Herentals is op zoek naar enthousiaste vrijwilligers voor de 
verwelkoming van de patiënten. U maakt de patiënten wegwijs bij 
de inschrijvingen en begeleidt hen naar de raadpleging. Hebt u in-
teresse of wilt u meer weten over de mogelijkheden om als vrijwil-
liger binnen het ziekenhuis aan de slag te gaan, neem dan contact 
op met Liesbet Luyten.
 
Meer informatie: Liesbet Luyten, diensthoofd patiëntenbegeleiding, 
tel. 014-24 62 48, liesbet.luyten@azherentals.be

Begeleiders voor 't Peeseeke
Wie thuis geen com-
puter of internet-
verbinding heeft, 
kan terecht in open-
baar computerlo-
kaal ’t Peeseeke 
(Campus Spiegel-
fabriek, lierseweg 
132). Het lokaal is 
vrij toegankelijk op 
maandag, dinsdag, 
woensdag en donderdag van 13 tot 16 uur en op vrijdag van 10 tot 
12 uur. Voor deze vrije inloopmomenten is ’t Peeseeke op zoek naar 
vrijwilligers die de bezoekers willen helpen met allerlei vragen over 
computers, internet, e-mail, … Hebt u een algemene computerken-
nis en kunt u zich vrijmaken op een of meer van deze dagen? Neem 
dan contact op met coördinator Lieze Valenberghs. U krijgt zelf ook 
begeleiding en eventueel de nodige vorming.

Meer informatie: ’t Peeseeke, Lierseweg 132, 
gsm 0497-24 19 78, liezevalenberghs@ocmwherentals.be 

Vrijwilligers voor het Plantjesweekend  
van kom Op tegen kanker
al sinds 1995 verkopen duizenden vrijwilligers tijdens het derde 
weekend van september azalea’s ten voordele van Kom Op Tegen 
Kanker. Voor het Plantjesweekend op 18, 19 en 20 september is 
de organisatie nog op zoek naar helpende handen. U kunt zelf kie-

zen hoe lang u wilt 
helpen: een paar 
uur, een namiddag, 
een hele dag, … U 
staat bovendien 
nooit alleen aan 
een verkoopstand, 
want u krijgt altijd 
ondersteuning van 
mensen met erva-
ring. Wilt u graag 
helpen, kom dan 
naar de infoavond 

op maandag 7 september om 18.30 uur in het administratief cen-
trum (Augustijnenlaan 30). Inschrijven kan bij de dienst preventie 
(tel. 014-28 50 50, preventie@herentals.be).
 
Meer informatie: dienst welzijn, preventie en noodplanning, 
administratief centrum, Augustijnenlaan 30, 
tel. 014-28 50 50, info@herentals.be
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 Geboorten
 25-04 daria, dochter van Cindy Nuydens en Jim Bervoets
 01-05 axania, dochter van Jandira da Graça en Charlie Claes
 01-05 Lars, zoon van Inne Wuyts en Pieter Van Genechten
 03-05 Bachir, zoon van Saloua el Hamouni en Hassan el Hamouni
 05-05 Gijs, zoon van Katrien Hoeylaerts en Werner Cools
 06-05 Olivia, dochter van Catarina Antonio José Igrejas en van  
  louya atindehou
 09-05 rachid, zoon van rukaya alhassan en abdul djibrila
 11-05 Suzanne, dochter van ellen Van Soom en Giel Goossens
 11-05 Marie, dochter van annelie de Ceuster en Wim Gys
 12-05 lotte, dochter van davina Van durme en Kenneth andries
 15-05 Pharrell, zoon van Veriël finki en anthony Simons
 19-05 ella-June, dochter van Shari Branckaerts
 24-05 Maurice, dochter van Nele Cloots en frederik Govaert
 26-05 Stella, dochter van Isabelle Van Peer en Kristof Dirix
 27-05 Vince, zoon van anke driesen en Jordy Van reeth
 29-05 elmo, zoon van Stefanie Koekelbergh en Willem lecluyse
 31-05 ruben, zoon van Kim dierckx en Kevin fleerackers
 01-06 William, zoon van daisy Van de Poel en Koen Verlooy
 01-06 Maxim, zoon van arjan de Kinder en Bart deckers
 02-06 Thelma, dochter van Joke Mertens en Nic Van Peer
 03-06 djamila, dochter van roubamatou affoh en abdul-Samadu  
  Sulleman
 04-06 astrid, dochter van liesbeth Bressers en anton Biegs
 04-06 Stan, zoon van Katrijn Michielsen en Pieter Hannes
 05-06 d’Jouls, dochter van els flieger en devio daunno
 10-06 Tuur, zoon van annelies Vanlommel en Jeroen Pauwels
 11-06 Nore, dochter van ellen leys en Hans Van den eynden
 12-06 Jack, zoon van Sofie Turelinckx
 21-06 eleanor, dochter van Claire deceulaer en filip Gastmans
 21-06 Josefien, dochter van Kaat Maton en Olivier embrechts
 22-06 linde, dochter van Vickie adriaensens en Joris Van leemputte
 22-06 Milenka, dochter van femke Van Hove
 24-06 Basil, zoon van Kathleen Van den broeck en Valerie Op de Beeck
 25-06 Parsa, zoon van farnaz fazli lotfabadi en Bob Coenen
 28-06 Mia, dochter van Joke Hellemans en Bert Smans
 29-06 emily, dochter van Naira Karapetyan en Hakob Grigoryan
 01-07 Olivia, dochter van Stephanie Bluys en Guido Heylen
 03-07 William, zoon van Terry Knijff en Giacomo Uzzi
 06-07 Samuel, zoon van Hannah addai en Peter afriyie
 07-07 amir, zoon van Maliha Mohseni en Vahid Gohari
 08-07 ruben, zoon van anne Van Bladel en Johnny Van looy
 10-07 lotte, dochter van Nathalie de Ceulaer en Joris de Voght
 11-07 Toby, zoon van Heidi Molenberghs en Bart Verheyen
 15-07 amélie, dochter van Sharon Verbeeck en Yoeri Van Thielen
 17-07 Julie, dochter van Sofie Huysmans en david Thoeng
 17-07 Marvelous, zoon van Iyobosa Ahanor en Joseph Ehimwenma
 21-07 Fatemah, dochter van Faridah Gohari en Zahid Yousefi
 21-07 emiel, zoon van Jessy Smeekens en Tom Grimon

 Overlijdens
 05-05 Anna Wuyts (86)
 05-05 Ernest Van Thielen (81), echtgenoot van Yvonne Van Thielen
 05-05 Joanna Steurs (84), weduwe van Jan Bogaerts
 07-05 Maria Berré (88)
 09-05 Filip Maes (28)
 10-05 Hilda Nelissen (86), weduwe van Alexander Van Herck
 15-05 Maria Pihay (87), weduwe van Ernest Bierque
 15-05 Constantinus De Lie (81), echtgenoot van Augusta Huybrechts
 15-05 August Gios (92), echtgenoot van Mathild Claes
 20-05 Hilda Verheyen (82), weduwe van Antonius de Corte
 20-05 Elisabeth Naets (84)
 22-05 Jan Van den Eynde (91)
 23-05 Karel Rits (70)
 31-05 Mary Mertens (95), weduwe van Frans Renders
 28-05 Martha Van den Bosch (62), echtgenote van Michel Van  
  kerkhoven
 05-06 Hieronymus Willemse (56), echtgenoot van Jacqueline  
  Vertommen
 05-06 John Van Leemput (69)
 05-06 Wim Bakelants (38)
 09-06 Benedict Claes (69), echtgenoot van Cecilia De Busser
 10-06 Maria Peeters (97), weduwe van Petrus Canters

 10-06 Anna Eijkelenberg (67), echtgenote van Victor Verwimp
 10-06 Sven Lemmens (36)
 14-06 Julia Sels (77)
 16-06 Elisabeth Lemmens (86), weduwe van Julius Ceulemans
 19-06 Goele Vanden Driessche (51), echtgenote van Dirk Wouters
 22-06 Jaak Pluys (72), echtgenoot ven Anna Boons
 24-06 Maria Daems (90)
 25-06 Jozef Thys (90), weduwnaar van Paula Campsteyn
 26-06 Godelieva Moons (79), echtgenote van René Van kerkhoven
 29-06 Raymond Puls (87), echtgenoot van Jozefina Moons
 01-07 Agnes Bal (74), echtgenote van Joannes Van Hoey
 05-07 Magdalena Bellens (66), echtgenote van Frans Croonen
 06-07 Maria Van Gansen (88), weduwe van Frans Aerts
 08-07 Julia Wuyts (81), weduwe van Willy Colaes
 09-07 Yvonne Sprengers (84), echtgenote van Jan Mens
 11-07 Alfons Fierens (87)
 15-07 Maria Gijsen (91), echtgenote van Franciscus Goris
 17-07 André Cornelis (75), echtgenoot van Suzanna De Schutter
 19-07 Maria Van Tulder (91), weduwe van Ludovicus Hendrickx
 23-07 Jozef Van De Water (89)

 Huwelijksaankondigingen
 Benjamin Van damme en Melissa Waegemans
 Wesley eelen en ellen debecker
 Jef de Schutter en renée Cambré
 luc Kerkhofs en Nadine Van Peer
 Niels Verellen en Joke Van Ginckel
 Jan Van Looy en Ma. Loida Abletes Abulencia
 lars Van Crombrugge en lotte Stevens
 Bram Van roy en Karen Claes
 luc Beirens en Margareta Van Tendeloo
 Kris Proost en Marijke Verwimp
 Steven Trindade en Sarah Willems
 Frederik Cremers en Isabelle Van Landeghem - De Rauw
 dieter Gybels en Mieke lommelen
 Stijn Tutelaars en liesbeth lorriper
 Johan Jacobs en Sandra Gentry
 Tom Van de Venne en arnou rodrigues dos Santos
 andy Cuyvers en els Haest
 Sven Willems en Marlies Van looy
 Ief Grijp en Dorien Slegers
 Joeri Pandelaers en elise rutten
 Tom Blockhuys en dagmara Szulzycka
 rudolf Van Camp en Monique de Maeyer

 Huwelijken
 Sven Geerts en Yasmine Geleleens
 Jonas Teunkens en dorien Cuypers
 andré luyten en frieda Boljau
 Ben Van echelpoel en Nele Van aelst
 Niels Peeters en Marie Vetters
 Sofoklis Sarantis en Sofia Zolota
 Jef-aram Van Gorp en Britt Noyens
 Jasper Boven en Jorien Vanden driessche
 dimitri Geyzen en Justien Mertens
 Christoph Van Sande en Marian lenaerts
 Yannick Bertels en Katja delsemme
 Sula Ndaula en Giovanca Pieternella
 Jeffrey Nuyts en Kimberley Van Houdt
 Kevin Castermans en Sabrina Vreys
 Jef Beirinckx en Gitte Van Gorp
 Maarten Beckers en Kirsten Buyssens
 filip Sels en Greta Van eepoel
 Paul de Peuter en Sofie Meir
 Tijl Willekens en elke van de Put
 Thomas Marivoet en Julie Callaerts
 Jim dergent en Marly Van Hauwe
 dimitri Tetsch en Phatcharin Phuangchampee
 Maarten Magis en Ynske lormans
 Vincent Geluykens en elvire Noelmans
 rik Vissers en Babette Gysemberg
 raf Wuyts en annelies de Busser
 Jef Vandeweyer en elke robaer
 Jimmy Thyssen en Kathleen Sterckx
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UIT IN HERENTALS
Wilt u zelf een activiteit toevoegen? Dat kan! Surf naar de UiTdatabank en vraag een invoeraccount aan. Uw activiteit 
verschijnt dan niet alleen hier, maar ook op UiTinVlaanderen.be en in tal van andere digitale en gedrukte agenda’s.

Zo 20/09 UiT Feestmarkt naar aanleiding van de Dag van de Landbouw /  
Belgiëlaan

UiT Vogelzang Feest / Vogelzang 1 / Van 12 tot 17 uur

UiT Hap Food Truck Festival / Stadspark / Vanaf 12 uur

UiT Fairtradepicknick / kOsh Campus Burchtstraat (ingang  
Begijnenstraat) / 11.30 uur

SPOrT Sporten Tegen Kanker / Militair domein Den Troon,  
Bevrijdingsstraat 31 in Grobbendonk

Ma 21/09 SPOrT Start jogcursussen AC Herentals / BLOSO-centrum,  
Vorselaarsebaan 60 / 19 uur 

Di 22/09 raad Raad voor Maatschappelijk Welzijn / Kantoor van de OCMW- 
secretaris, Nederrij 133/A / 20 uur

SPOrT Scholenveldloop / Netepark / Van 9 tot 11.45 uur

Do 24/09 INFO Conferentie Op weg naar dementievriendelijke gemeenten /  
cc ’t Schaliken / Van 9.30 tot 16 uur

Vr 25/09 THeaTer  Theaterspektakel – Thee met honing of met citroen? /  
Kamertheaterzaal van ’t Hof / 20 uur

Za 26/09 THeaTer Theaterspektakel – Thee met honing of met citroen? /  
Kamertheaterzaal van ’t Hof / 20 uur

UiT Ontmoetingsfeest / Buurthuis Diependaal / Van 14 tot 18 uur

Zo 27/09 UiT Openingsfeest cc ’t Schaliken / Schouwburg, buitenplein en Grote 
Markt / Vanaf 14 uur

SPOrT Bedrijventriatlon / BLOSO-centrum / 12.30 uur /  
Info: www.vlaamsebedrijfssport.be

TUIN TuinHier – Bloemschikken rond het thema herfst / kOsh Campus 
Scheppersstraat / 10 uur

Di 29/09 UiT Creacafé: bloemschikken / De Cirkel, Lierseweg 132 /  
Info: tel. 014-24 66 90, delink@ocmwherentals.be

Wo 30/09 INFO In the Spotlight – Prof. Van Bendegem: Seks en wiskunde / Lakenhal / 
20 uur / Inschrijven: tel. 014-85 92 90, herentals@demens.nu

Za 29/08 OPeN Open dag Stedelijke Academie voor Beeldende Kunst / 
Markgravenstraat 77 / Van 11 tot 18 uur

FILM Birdman / Arboretum Le Paige / 20.30 uur 

Van 29/08     
tot 20/09

TeNTOON  Mich Van Eysendeyk – Septemberdagen: Mich 70 / Kasteel Le 
Paige / Op vrijdag, zaterdag en zondag van 14 tot 17 uur 

Van 29/08     
tot 27/09

TeNTOON Sint-Waldetrudis sierlijk getooid / Sint-Waldetrudiskerk / Open 
van woensdag tot en met zondag van 14 tot 17 uur

Zo 30/08 OPeN Open dag Stedelijke Academie voor Beeldende Kunst /  
Markgravenstraat 77 / Van 11 tot 18 uur

FIETS De Schakel / Rode Kruis-lokalen, Schoolstraat 46 / Vertrekken 
tussen 8 en 14 uur

Ma 31/08 UiT Creacafé: wandeling, gevolgd door krans maken van herfstvruchten 
op 1 september / De Cirkel, Lierseweg 132 / Van 13.30 tot 17 uur / 
Info: tel. 014-24 66 90, delink@ocmwherentals.be

Di 01/09 raad   Gemeenteraad / Raadzaal administratief centrum, 
Augustijnenlaan 30 / 20 uur 

Do 03/09 UiT Creacafé: handwerk / De Cirkel, Lierseweg 132 / Van 13.30 tot 17 
uur / Info: tel. 014-24 66 90, delink@ocmwherentals.be

Vr 04/09 INFO Mobiele Lijnwinkel / Augustijnenlaan, aan parkeerterrein Delhaize / 
Van 8.30 tot 14.30 uur

Za 05/09 UiT Tweede Venfeest / Haanheuvelven achter aan de Meivuurstraat / 
Van 18.30 tot 20 uur

Zo 06/09 MUZIEK Orgelconcert en cd-voorstelling Bart Wuilmus / Sint-Catharinakerk, 
Begijnhof / 15 uur 

Ma 07/09 SPOrT Proefles tai chi chuan / kOsh Campus Wolstraat, Wolstraat 27 / 19 uur

INFO Infoavond Plantjesweekend Kom Op Tegen Kanker / Administratief 
centrum, Augustijnenlaan 30 / 18.30 uur

Di 08/09 INFO Zitdag Infopunt Dementie / ’t Convent, Begijnhof 17 / Van 14 tot 
16 uur

SENIOR Grijze Panters – Wandeling: Een industriële geschiedenis van  
Herentals / Info: Alex, tel. 014-88 23 75

Do 10/09 raad Milieuadviesraad / Administratief centrum, Augustijnenlaan 30 / 
20 uur

Vr 11/09 UiT eén jaar Scouts de Buecken - Bueckenbar

Za 12/09 SPOrT Krakkentoernooi van Titans Base- en Softball Club / BLOSO-centrum 
/ Van 10 tot 18 uur / Info: peter.allaerts@titans-bsc.be

UiT eén jaar Scouts de Buecken - Met optredens van The  Heavy  
Machinery en Tuxedo Swamp Blues band

Zo 13/09 UiT Open Monumentendag

UiT Herentals Montmartre / Begijnhof / Van 11 tot 18 uur

VerKOOP Tweedehandsbeurs Gezinsbond Morkhoven / Parochiezaal,  
Goorstraat 1 / Van 10.30 tot 12.30 uur

TUIN TuinHier – Kennismaking met tuinkruiden / kOsh Campus  
Scheppersstraat / 10 uur

UiT Muntenbeurs van Numismatica – Bijen op oude munten / 
Sint-Antoniuszaal, Kapucijnenstraat 7 / Van 8.30 tot 12 uur / Info: 
www.numismatica-herentals.be

Wo 16/09 SPOrT Proefles en demonstratie tai chi chuan / kOsh Campus  
Scheppersstraat / 20.45 uur

SOCIO VIVA-SVV – Besparen op ziektekosten / Well2DAY-centrum,  
Zandstraat 42 / 20 uur / Info: gsm 0474-21 17 45

Do 17/09 SENIOR Grijze Panters – Bezoek tentoonstelling 3500 jaar textiel /  
Katoennatie Antwerpen / Info: Jenny, tel. 014-27 78 44

SOCIO Familiegroep dementie – Hoe kunnen we de draaglast verlagen en 
de draagkracht verhogen? / ’t Convent, Begijnhof 17 / Van 18 tot 
20 uur

KLASSIEK Vox Venti – Pop-upconcerten / Verschillende locaties / ’s Namiddags

UiT Creacafé: handwerk / De Cirkel, Lierseweg 132 / Van 13.30 tot  
17 uur / Info: tel. 014-24 66 90, delink@ocmwherentals.be

Vr 18/09 VrOUW Vrouwenraad i.s.m. Logo Kempen – Gezond ouder worden /  
Fundatiehuis, Begijnhof 27 / 14 uur

UiT  Start schaatsseizoen / IJsbaan BLOSO-centrum / Vanaf 9 uur

Za 19/09 FIETS Fietsgraveren / Verkeerspark, Vorselaarsebaan / Van 13 tot 16 uur

UiT Hap Food Truck Festival / Stadspark / Vanaf 12 uur

UiT Carwash Herentalse Zwemclub / Parkeerterrein Netepark / Van 13 
tot 19.30 uur

Van 19/09      
tot 18/10

TeNTOON Laura De Coninck – Naar de letter / Lakenhal / Op vrijdag, zaterdag 
en zondag van 14 tot 17 uur

Food
Music

�inks

HERENTALS
STADSPARK

&ZAT. 19    ZON. 20
SEPTEMBER

GRATIS 

TOEGANG!
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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 3

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

LINEDANCEN Sportcomplex De Vossenberg / Van 13.30 tot 16 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 de Sint-Waldetrudiskerk / 13.30 uur 
Info: Jef De Heel, tel. 014-21 85 54

Okra Onze-Lieve-Vrouwparochie
elke dinsdag WINTER-

WANDELING
Normaal vertrek aan Onze-Lieve-Vrouwkerk / 13 uur

elke woensdag PeTaNqUe Plein in de Rozenstraat / 13.30 uur

elke donderdag HOBBYClUB 
VOOr daMeS

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

S-Sport
elke dinsdag
  

daNSeN 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 SPeleN Petanque, minigolf, kaarten of bingo / ’t Convent / 
13 uur / 
Info: Albert Corthout, tel. 014-21 99 79

elke donderdag daNSeN 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 BADMINTON Sporthal van Noorderwijk / Van 13.30 tot 15 uur

elke maandag aqUaGYM Netepark / Van 15.15 tot 16 uur en 
van 16.15 tot 17 uur

elke dinsdag NORDIC 
WALKING

Netepark / Van 9.55 tot 11.50 uur

elke woensdag  SENIOREN-
FITNESS 

De Vossenberg / Van 10 tot 11 uur

elke donderdag BADMINTON De Vossenberg / Van 13.30 tot 16 uur

elke vrijdag  AqUAFITNESS Netepark / Van 14 tot 14.50 uur

JOnG
elke dinsdag PeUTerS 

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

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.

UIT IN HERENTALS AANKONDIGINGEN

Voordracht over gezond ouder worden

Op vrijdag 18 september organiseert de Herentalse vrouwenraad, 

samen met logo Kempen, de voordracht Gezond ouder worden. Een 

voedingsdeskundige geeft raad over gezond eten en het kiezen van 

producten in de winkel. Op veel producten ziet u bijvoorbeeld de 

vermelding ‘verrijkt met omega-3’ of ‘cholesterolverlagend’. Maar 

wat betekent dat? de voordracht vindt plaats in het fundatiehuis 

(Begijnhof 27) om 14 uur, maar de deuren gaan open om 13.15 uur. 

alle vrouwen van Herentals, Noorderwijk en Morkhoven zijn wel-

kom. De toegang is gratis.

Meer informatie: Louisa Van Sand, tel. 014-22 00 55

Sporten tegen kanker 

Op zondag 20 september organiseert het 29 Bataljon logistiek 

samen met Jogclub Herentals de vijftiende editie van Sporten Te-

gen Kanker. U kunt deelnemen aan familiefietstochten, veldtoer-

tochten, wegritten, wandelingen en een natuurloop. Er is ook een 

mountainbikerit speciaal voor kinderen. De plaats van vertrek en 

aankomst is het militaire domein den Troon (Bevrijdingsstraat 31 in  

Grobbendonk). Deelnemen kost 5 euro. De opbrengst gaat naar het 

Olivia Hendrickx Research Fund.

Meer informatie en inschrijvingen: 
Hans Horemans, 
tel. 0477-69 76 17, 
hans.horemans@mil.be, www.29bataljonlogistiek.be

theaterspektakel 
thee met honing of met citroen?

Theaterspektakel opent het nieuwe seizoen met een hilarische ko-

medie van formaat. Het verhaal gaat over een amateurgezelschap 

dat de laatste repetities afwerkt voor de productie Thee met honing 
of citroen?. De regisseuse probeert alles in goede banen te leiden, 

maar dat is niet gemakkelijk. Er is de diva, die denkt dat zij Sarah 

Bernardt is. Er is de acteur die denkt dat hij het theater heeft uitge-

vonden. Er is de jonge nieuwkomer, die alles doet om in de gunst te 

komen van de regisseuse. En bovenal is er de broer van de produ-

cent, die geen ervaring heeft en voor nogal wat blunders zorgt.

de voorstellingen vinden plaats in de Kamertheaterzaal van ’t Hof op 

25 en 26 september en op 1, 2, 3, 8, 9 en 10 oktober. 

Tickets reserveren kan via cc ’t Schaliken (tel. 014-28 51 30, 

cultuurcentrum@herentals.be, http://tickets.schaliken.be).
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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                                                                        014-84 12 00  
dagbesteding voor mensen met een handicap

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

Kankerlijn  0800-35 445

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

drInGende HULP

Brandweer 100 of 112

Ziekenwagen 100

Politie 101

antigifcentrum 070-245 245

Gasgeur 0800-65 065

WaCHtdIenSten

apothekers 0903-99 000 
 www.apotheek.be

Tandartsen  0903-39 969 
Op zaterdagen, zondagen en feestdagen van 9 tot 18 uur

Huisartsenwachtpost - Nederrij 99 014-22 22 00 
Van vrijdag om 19 uur tot maandag om 8 uur en op feestdagen 

Stadsdiensten   
administratief centrum - augustijnenlaan 30 014-28 50 50

Belastingen  02-575 82 60

Bibliotheek - Gildelaan 13  014-85 97 50

BlOSO-centrum - Vorselaarsebaan 60  014-85 95 10

bpost - Belgiëlaan 51  022-012 345

Brandweer - Oud-Strijderslaan 1  014-25 82 10

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

defecten aan de openbare verlichting  0800-6 35 35 

de lijn  070-220 200

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
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SPreeKUreN

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

rijksdienst voor pensioenen
eerste dinsdag van 10 tot 12 uur 

GEEN ZITDAG OP DINSDAG 4 AUGUSTUS

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 11 uur
GEEN ZITDAG OP WOENSDAG 12 AUGUSTUS

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

SPreeKUreN
De meeste vragen kunnen beantwoord worden door de stadsdiensten. U kunt 
zich daarom altijd het beste eerst tot die diensten richten. Staat u erop om de 
burgemeester of de schepenen te spreken, dan kunt u bij hen terecht tijdens 
hun spreekuren in het administratief centrum. U kunt bij hen langsgaan of u 
kunt bellen: tel. 014-28 50 50.

burgemeester Jan Peeters 
Politie, brandweer, veiligheid en openbare orde, algemeen beleid en coördinatie, 
communicatie en informatie, bevolking en burgerlijke stand, openbaar werk en 
gemeentelijk patrimonium

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

schepen mien Van Olmen
ruimtelijke ordening, milieu en groenvoorzieningen, monumenten en 
landschappen, landbouw en plattelandsontwikkeling

maandag van 10 tot 12 uur of na afspraak
in juli en augustus alleen 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
geen spreekuur tussen 14 en 27 augustus
[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
in juli en augustus alleen 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
in juli en augustus alleen na afspraak
[i] schepen.anne-mie.hendrickx@herentals.be

schepen Fons michiels
Sociale zaken en voorzitter OCMW

alleen na afspraak
[i] voorzitter@ocmwherentals.be
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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
17.30-19.30

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

StadSarCHIeF 09.00-12.00 09.00-12.00 09.00-12.00 09.00-12.00 09.00-12.00

tOerISme HerentaLS 09.00-12.00 09.00-12.00
13.30-16.00

09.00-12.00
13.30-16.00

09.00-12.00
13.30-16.00

09.00-12.00
13.30-16.00 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

JaarLIJkS OnderHOUd
Wegens het jaarlijkse onderhoud is het recreatiebad gesloten van 31 augustus tot 11 september. Het doelgroepenbad en het wedstrijdbad zijn gesloten op 31 augustus 
en 1 september.

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


