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14Steps Shopping day

Wat betekent het stadsloket voor u?

Op maandag 26 oktober opent het stadsloket. We zijn met dit project be-
gonnen om de dienstverlening aan onze burger, ondernemer en bezoeker 
te verbeteren. We merkten vroeger dan mensen niet altijd wisten bij welke 

dienst ze moesten zijn, of dat onze dienstverlening ingewikkeld was. Dat willen we met het stads-
loket oplossen.

Maar wat betekent dat voor u? Concreet komt het er op neer dat u vanaf 26 oktober met al uw 
vragen bij het stadsloket terecht komt. Dat kan online, telefonisch, via de mail of gewoon aan het 
onthaal. Voor zaken waar onze medewerkers enige tijd in moeten steken, of die wat moeilijker zijn, 
moet u een afspraak maken. Zo kunnen onze ambtenaren uw dossier voorbereiden en sneller af-
werken. Voor zaken die klaar liggen en die u gewoon kunt ophalen, moet u natuurlijk geen afspraak 
maken.

De stad breidt ook haar e-loket aanzienlijk uit. Op de vernieuwde website, die ook op 26 oktober on-
line gaan, kunt u zeer snel en overzichtelijk een groot aantal diensten online aanvragen. Dat gaat om 
attesten, vergunningen, publicaties en zo meer. En als u het echt niet meer weet, dan kunt u gewoon 
naar 014-28 50 50 bellen, of bij het vernieuwde onthaal langskomen. U bent van harte welkom.

Uw burgemeester, 
Jan Peeters

voorwoord...

 

Het stadsloket? eén, twee, drie … klaar!
Op maandag 26 oktober opent officieel het verbouwde stadsloket. Sa-
men met de opening van het stadsloket verandert ook de dienstver-
lening van de stad. Bij het stadsloket kunt u terecht met al uw vragen 
aan de stad. 

U hebt een vraag?
• Surf naar naar www.herentals.be
• Mail naar info@herentals.be
• Bel naar tel. 014-28 50 50
• Kom langs het onthaal van het stadsloket

U krijgt meteen een antwoord op uw vraag of u wordt doorverwezen. 
Waar u terecht kunt, is afhankelijk van uw vraag of het product of de 
dienst die u nodig hebt.

e-loket
Voor veel zaken hoeft u niet meer langs te komen in het adminis-
tratief 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.

Onthaal
Aan het onthaal van het Stadsloket kunt u vuilniszakken kopen, weg- 
wijsinfo vragen, documenten binnenbrengen of documenten afhalen 
die u vooraf aangevraagd hebt (e-ID, kids-ID, reispas, rijbewijs, …). 

een afspraak
Voor alle andere diensten van de stad moet u een afspraak maken 
met een gespecialiseerde medewerker. U kiest zelf het moment 
dat u het beste uitkomt en vermijdt dat u moet wachten. Onze  
diensten kunnen zich bovendien beter voorbereiden op uw dos-
sier, waardoor we een betere dienstverlening kunnen aanbieden.  
Vanaf maandag 12 oktober kunt u een afspraak maken via  
www.herentals.be/afspraak, tel. 014-28 50 50 of aan het onthaal.

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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Augustijnenlaan 30
2200 Herentals
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maandelijks informatieblad 
van het stadsbestuur van Herentals 
verschijnt niet in juli en augustus 

Verantwoordelijke uitgever: 
Jan Peeters, burgemeester 
Spoorwegstraat 27
2200 Herentals

Aankondigingen voor de Stadskrant van no- 
vember moeten uiterlijk op donderdag 1 okto-
ber 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

Het stadsloket? eén, twee, drie … klaar!
(Vervolg van pagina 1)
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, liefst nog dezelfde dag. Voor dringende 
problemen kunt u zich zonder afspraak aan het onthaal melden.

nieuwe openingsuren 
Vanaf maandag 26 oktober is het Stadsloket open tijdens deze openingsuren:

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

administratief centrum gesloten tijdens verhuis
Op woensdag 21 oktober is het administratief centrum uitzonderlijk gesloten. De medewer-
kers van het stadsloket nemen die dag hun intrek in de nieuwe lokettenzaal. 

Wat verandert er voor de zitdagen van derden?
Ook voor de verschillende zitdagen van derden verandert er van alles op 26 oktober:

• Alle zitdagen vinden plaats in de discrete loketten van het stadsloket.
• De zitdagen voor pensioenen van zelfstandigen en werknemers vinden plaats op de eerste 

maandag van de maand, zowel in de voor- als in de namiddag.
• De commissie voor juridische bijstand waar u gratis eerstelijns juridisch advies krijgt, werkt op 

afspraak. U kunt een afspraak maken via www.herentals.be/afspraak of tel. 014-28 50 50.

Spreekuur burgemeester en schepenen
De spreekuren van burgemeester en schepenen veranderen niet. U kunt vrij naar de spreekuren 
komen die u achteraan in de Stadskrant terugvindt.

Weet u het echt niet?
Bel 014-28 50 50 of mail naar info@herentals.be. We helpen u graag verder.

Bib enkele dagen gesloten voor invoering  
nieuw bibliotheeksysteem
Eind oktober treedt de bibliotheek toe tot het Provinciaal Bibliotheeksysteem antwerpen. de 
omschakeling gebeurt op maandag 26, dinsdag 27 en woensdag 28 oktober. Die dagen worden 
alle gegevens uit de huidige bibcatalogus en het huidige leensysteem overgezet. De bibliotheken 
in Herentals en in Noorderwijk zijn daarom uitzonderlijk gesloten. Ook verlengen via de website 
is niet mogelijk. De inleverschuiven blijven wel beschikbaar, maar de ingeleverde materialen kun-
nen pas op donderdag 29 oktober geregistreerd worden.

Meer informatie: bibliotheek, Gildelaan 13, tel. 014-85 97 50, herentals@bibliotheek.be
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Brandhoutverkoop 
Bosgroep 
zuiderkempen
Naar jaarlijkse gewoonte organiseert 
de vzw Bosgroep Zuiderkempen een 
brandhoutverkoop van ongeveer  
140 brandhoutloten uit de verschillen-
de gemeenten van de Zuiderkempen. 
Het meeste hout wordt op stam ver-
kocht, wat wil zeggen dat de kopers de 
bomen zelf moeten kappen en verza-
gen. Het volume van de loten varieert 
van 1 m3 tot 70 m3. Ook worden er een 
aantal loten liggend hout te koop aan-
geboden. 

Vanaf 1 oktober kunt u de catalogus 
aanvragen bij de milieudienst in het 
administratief centrum of raadplegen 
op www.bosgroep.be. De verkoop zelf 
vindt plaats op vrijdag 6 november  
om 19 uur in parochiezaal Gildenhuis  
in Meerhout en op zaterdag 7 novem-
ber om 9.30 uur in zaal Het 4de oor in 
Olen.

Meer informatie: 
Bosgroep Zuiderkempen, 
tel. 014-27 96 57, 
zuiderkempen@bosgroep.be

recycleer uw frituurolie 
tot biodiesel 
Frituurvet verdwijnt nog 
steeds te dikwijls in de 
gootsteen, in de tuin 
of bij het restafval. Zo 
brengt het heel wat 
schade toe aan het mi-
lieu. Breng daarom ge-
bruikte frituurvetten 
altijd naar het recycla-
gepark. Gerecycleerd 
frituurvet kan immers 
perfect als biodiesel gebruikt worden. 
Wie op zaterdag 10 oktober tussen 9 
en 12 uur zijn frituurolie of -vet naar 
het recyclagepark brengt, maakt bo-
vendien kans om een friteuse te win-
nen. Alle deelnemers krijgen een leuke 
attentie.

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

zebrapaden op de Grote markt

De stad legt dit najaar zebrapaden aan op het kruispunt van de Grote Markt met de Bovenrij, het 
lantaarnpad en de Kerkstraat. De zebrapaden worden in een witte mozaïeksteen gelegd. Deze in-
greep moet de veiligheid en het comfort van de voetgangers op deze belangrijke schoolroute ver-
hogen. De aanleg van de zebrapaden verloopt in twee fasen. Zo kan het autoverkeer telkens via een 
korte omleiding ter plaatse geraken.

De eerste zebrapaden worden begin november, tijdens de herfstvakantie, gelegd in het lantaarn-
pad en in de Kerkstraat. De doorgangen met de Kerkstraat en het lantaarnpad zijn dan volledig 
onderbroken. Na de aanleg moeten de zebrapaden twee weken uitharden. Voetgangers en fietsers 
kunnen het kruispunt dan al terug gebruiken, autobestuurders niet. De doorgang tussen de Bovenrij 
en de Grote Markt blijft wel open.

nadat de eerste zebrapaden zijn uitgehard, begint de aanleg van het zebrapad op de Grote Markt. Er 
is geen hinder voor voetgangers en fietsers. Autobestuurders kunnen niet van de Grote Markt naar 
Bovenrij, Kerkstraat en lantaarnpad en omgekeerd. De Kerkstraat, de Bovenrij en het lantaarnpad 
zijn wel open. 

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

ritsen doe je zo!  
Sinds 1 maart 2014 is ritsen verplicht. 
Toch ontstaat er nog vaak ongenoe-
gen. Bestuurders die vroeg invoegen 
vinden het niet leuk om andere auto's 
te zien doorrijden tot het einde van de 
wegvallende rijstrook. Maar dat door-
rijden is nodig om het verkeer vlotter 
te laten verlopen. Enkele tips:

• Voeg niet te snel in maar rijd zo lang 
mogelijk door op de rijstrook die gaat wegvallen. 

• Pas uw rijsnelheid aan zodat u even snel rijdt als de voertuigen op de aanliggende strook.
• Bestuurders op de aanliggende strook maken vrijwillig ruimte om een invoegend voertuig tussen 

te laten.
• Op ongeveer 50 meter voor de versmalling voegt u in. 

Houd er wel rekening mee dat u alleen moet ritsen op plaatsen waar een rijstrook wegvalt, zoals 
bij wegversmallingen door wegenwerken, dus niet op afritten en aan knooppunten op de snelweg.

Meer informatie: www.ritsendoejezo.be

Kerkstraat

Grote Markt Bovenrij

Lantaarnpad

x
x

x1
1

2
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de bladkorven 
zijn onderweg
Herentals heeft heel wat mooie bomen 
in het straatbeeld. Deze bomen hebben 
hun nut en zijn van ecologisch belang, 
maar kunnen in het najaar hinder ver-
oorzaken door hun bladval. De afgeval-
len bladeren zorgen voor gladde stoepen 
of kunnen rioolkolken verstoppen. De 
groendienst heeft in de herfst de handen 
meer dan vol, maar gelukkig hebben veel 
buurtbewoners de gewoonte om de bla-
deren zelf op te ruimen. 

Om de buurtbewoners te helpen, plaatst 
de stad in oktober in verschillende stra-
ten bladkorven. Hierin mogen alleen 
bladeren van bomen die tot het open-
baar domein behoren. Er hoort dus geen 
groenafval in of bladeren van bomen en 
struiken op privé-eigendom. De groen-
dienst komt verschillende keren langs 
om de verzamelde bladeren op te halen. 
Waar het mogelijk is, ruimt de stad de 
bladeren met de klepelmaaier op.

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

zoek mee naar  
bodemhelden 
De Vlaamse overheid lanceert tij-
dens de maand oktober de campagne 
Bodemhelden. Kinderen worden aan-
gemoedigd om het bodemleven eens 
van dichterbij te bekijken en op zoek te 
gaan naar hun favoriete bodemheld. Op 
www.bodemhelden.be kunt u alle ge-
vonden helden op een kaart aanduiden. 
U vindt er ook meer informatie over bo-
demdieren, hoe u ze kunt herkennen, 
wat ze voor ons doen en hoe u ze een 
handje kunt helpen.

Bijkomende hernummeringen
De afgelopen maanden vernam u dat het stadsbestuur begonnen is aan een grootschalige 
hernummering van een aantal straten. Deze hernummering is noodzakelijk om de veiligheid, 
postzekerheid en privacy van de bewoners te verzekeren. In de Stadskrant van april stond 
reeds een lijst van betrokken straten. Tegelijkertijd deed de stad een oproep om nog meer pro-
bleemsituaties met de bestaande huisnummering te melden. Hierop kwamen 112 meldingen 
binnen. Na grondig onderzoek voegt het stadsbestuur volgende hernummeringen toe aan de 
oorspronkelijke lijst:

Straatnaam Huisnummer Welke huisnummers?
augustijnenlaan 52 Even
Bakendonk 1 – 29 Oneven
Berkenlaan 1 – 19 Oneven
Bolwerkstraat 2 – 76 Even
Emmeleer 13 – 59 Oneven
Ernest Claesstraat 1 – 61 Oneven
 10 – 60 Even
Gareelmakersstraat 37 Oneven
Glasstraat 2 – 42 Even
Herenthoutseweg 2 – 10 Even
 54 66 
Hikstraat 1 – 59 Oneven
Hoogton 35 – 59 Oneven
Ijzergieterijstraat 9 – 33 Oneven
 2 – 42 Even
Jagersdreef 7/1 – 9 Oneven
Kastanjelaan 1 – 75 Oneven
Kleerroos 11 Oneven
Koulaak 78/1 – 98 Even
Lierseweg 193/a – 205 Even
 262/1 – 270 
Markgravenstraat 25 – 93 Oneven
Meidoornlaan 1 – 38 Even en oneven
Nieuwstraat 79 – 115 Oneven
nonnenvest 23 – 39 Even en oneven
Paradijsstraat 39 – 43 Oneven
Poederleeseweg 1 – 3 Oneven
 29/1 – 85
 107/1 – 173 
 108/a – 126 Even
 158/A – 280 
rode-Kruisstraat 35 – 39 Oneven
romeroplein 7 – 9 Oneven
schommestraat 2 – 28 Even en oneven
Schoolstraat 19 – 43 Oneven
Servaas Daemsstraat 1 – 127 Oneven
st.-Janneke 2 – 5 Even en oneven
Veldhoven 1 – 41 Oneven
Vest 53/F – 73 Oneven
Vossenberg 43 – 55/C201 Oneven
Watervoort 41 – 109 Oneven
Wilgenlaan 2 – 6 Even
Witbos 1 – 25 Oneven
Zavelstraat 2 – 2/1 Even
 43 – 65 Oneven
Zeven Zillen 2 – 44 Even

De volledige lijst van betrokken straten en de voortgang van de hernummering kunt u raadple-
gen op www.herentals.be/hernummering.
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de Vrijetijdspas

Wat?

De Vrijetijdspas is een kaart waarmee u goedkoper kunt deelnemen 
aan allerlei vrijetijdsactiviteiten. Een voorstelling in cultuurcentrum 
’t Schaliken, een sportkamp, activiteiten van de jeugddienst, inschrij-
ven bij de muziek- of kunstacademie: het wordt allemaal goedkoper 
met de Vrijetijdspas.
 

met een Vrijetijdspas krijgt u:

• 80% korting op het inschrijvingsgeld van de teken- en muziekaca-
demie van Herentals

• 50% korting op tickets voor optredens in cc ’t Schaliken in Heren-
tals

• 50% korting op tickets voor optredens in cc De Werft in Geel
• 50% korting op de Grabbelpas en de bijhorende activiteiten bij de 

jeugddienst van Herentals
• 50% korting op het inschrijvingsgeld voor de stedelijke speelplein-

werking in Herentals, Noorderwijk en Morkhoven
• 50% korting op de sportkampen bij de sportdienst (Vossenberg)
• 50% korting op een tienbeurtenkaart van het Netepark
• 50% korting op het lidgeld van de badmintonclub van Herentals en 

Noorderwijk
• 50% korting op het middagmaal in de Dorpel en in de Dorpelshop
• 50% korting op het lidgeld van de Stedelijke Openbare Bibliotheek
• 75% korting op het lidgeld van Jogclub Herentals
• 50% korting op het lidgeld van Wandelclub Herentals

Voor wie?

Om aanspraak te maken op de Vrijetijdspas moet u in Herentals wo-
nen en een van deze attesten kunnen voorleggen:

• attest van verhoogde tegemoetkoming (dit kunt u krijgen bij uw 
ziekenfonds)

• attest van schuldbemiddeling (dit kunt u krijgen bij het OCMW of 
bij uw advocaat)

• bewijs van leefloon (dit kunt u krijgen bij het OCMW)

Hoe vraagt u een Vrijetijdspas aan?

U kunt uw Vrijetijdspas online aanvragen op 
www.herentals.be/e-loket of bij de dienst welzijn, preventie en 
noodplanning (Augustijnenlaan 30), de jeugddienst (Stadspark z/n), 
De Dorpel (Sint-Waldetrudisstraat 37), JAC (Hofkwartier 23), de  
sociale dienst van het OCMW (Nederrij 133/A) en tijdens de  
zitdagen van het OCMW in de Dorpshuizen van Noorderwijk en 
Morkhoven.

U ontvangt uw Vrijetijdspas binnen de veertien dagen. De pas blijft 
twee jaar geldig. Kinderen vanaf zes jaar krijgen een eigen Vrijetijds-
pas. Kinderen jonger dan zes kunnen via de Vrijetijdspas van hun  
ouders deelnemen aan activiteiten.

Sport en vrije tijd voor maatschappelijk 
kwetsbare jongeren 

Het stadsbestuur betaalt een deel van het inschrijvingsgeld terug 
aan maatschappelijk kwetsbare jongeren tussen 5 en 25 jaar die zich 
inschrijven bij een sportclub, een jeugdvereniging of een andere so-
cioculturele organisatie. Deze jongeren kunnen ook een subsidie ont-
vangen wanneer zij deelnemen aan vrijetijdsactiviteiten zoals sport-
kampen, jeugdkampen, schooluitstappen, …

meer informatie
 
Dienst welzijn, preventie en noodplanning: administratief centrum, 
Augustijnenlaan 30, tel. 014-28 50 50, info@herentals.be
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Infoavond over nieuw beleid voor 
kinderen en jongeren met een handicap

Het Vlaamse beleid voor jonge personen met een handicap is gewijzigd. 
Op donderdag 15 oktober kunt u hierover een infoavond bijwonen in 
de sociale campus Spiegelfabriek (lierseweg 132). Om 19.30 uur geeft 
Peter lambreghts van vzw Onafhankelijk leven een uiteenzetting over 
het nieuwe beleid. Nadien is er ruim tijd voor reflectie en discussie. De 
infoavond is een organisatie van de Herentalse raad voor personen met 
een handicap. Inschrijven kan tot 9 oktober bij het stadsbestuur.

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

Fakkeltocht tegen armoede  

Op zaterdag 17 oktober, de werelddag van verzet tegen armoede en 
uitsluiting, organiseert vzw De Fakkel een fakkeltocht door de stra-
ten van Herentals. Iedereen is om 19 uur welkom in cultuurcentrum 
’t Schaliken (Grote Markt 35). De fakkeltocht start om 20 uur en gaat 
langs de Zandstraat, Nieuwstraat, Vaartstraat, Zandstraat, lierseweg, 
Sint-Jansstraat, Sint-Waldetrudisstraat en de Bovenrij terug naar de 
Grote Markt. Als teken van solidariteit vraagt De Fakkel om een wit 
geknoopt laken uit het raam te hangen. 

Meer informatie: De Fakkel, gsm 0487-99 06 23, 
vzwdefakkel@gmail.com

Leven met een beperkt inkomen

Denkt u dat rondkomen met een beperkt inkomen gewoon een kwes-
tie is van zuinig zijn? U ondervindt het zelf tijdens een bezoek aan het 
inleefhuis aan de lierseweg 136. Bij het binnenkomen ontvangt u een 
portemonnee met daarin een geldbedrag. U wandelt door het huis 
en betaalt bij elke stop een realistisch bedrag voor huur, elektriciteit, 
water, verzekeringen, voeding, schoolkosten, ziektekosten, kleding en 
vrije tijd. De begeleiders van vzw De Fakkel en het OCMW vertellen bij 
elke uitgavenpost hoe u kunt besparen, wat u eerst moet betalen en 
waar u op moet letten. De inleefsessies gebeuren steeds in groep en 
duren ongeveer anderhalf uur. Ze zijn zeer interessant voor verenigin-
gen en scholen.

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

OCmW zoekt vrijwilligers voor de Cirkel  

Ontmoetingsruimte De Cirkel ligt vlak bij de Kringwinkel (lierseweg 
132/A). U kunt er even tot rust komen, elkaar ontmoeten, de krant 
lezen of iets drinken. De Cirkel is open op dinsdag van 13 tot 17 uur en 
op woensdag en donderdag van 10 tot 17 uur. Het OCMW is op zoek 
naar vrijwilligers die tijdens deze uren willen helpen om drankjes in te 
schenken.

Meer informatie: 
tel. 014-24 66 90, delink@ocmwherentals.be
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Ouderenzorg: van thuishulp 
tot woonzorgcentrum

Als u wat ouder wordt, is het dikwijls moeilijk om het huishouden nog 
helemaal zelf te doen. En dit hoeft ook helemaal niet. Het OCMW 
helpt u graag. U kunt bij het OCMW terecht voor thuiszorg, een as-
sistentiewoning of een kamer in het woonzorgcentrum (WZC). In dit 
artikel geven we u wat meer uitleg over de mogelijkheden.

thuiszorg

Voor wie graag wat hulp in huis heeft, is er een ruim aanbod aan 
thuiszorg. Het OCMW en andere sociale en privé-organisaties bie-
den verschillende soorten hulp aan: maaltijden aan huis, poetshulp, 
gezinszorg, een boodschappendienst, vervoer door de mindermo-
bielencentrale, … Voor informatie over de thuiszorgdiensten, kunt u 
terecht bij dienstencentrum ’t Convent (tel. 014-28 20 00).

dagopvang en kortverblijf

Om mantelzorgers te ontlasten, biedt WZC Sint-Anna dagopvang en 
kortverblijf aan. Het dagverzorgingscentrum wordt dit jaar nog ge-
bouwd. U kunt er overdag deelnemen aan activiteiten, eten en wat 
uitrusten. Het kortverblijf is voor ouderen die tijdelijk niet thuis kun-
nen wonen, bijvoorbeeld na een ziekenhuisopname. 

assistentiewoningen en bejaardenwoningen

Wanneer uw eigen huis wat groot wordt om te onderhouden, of  
het trappen doen lastig wordt, kunt u kiezen voor een flat aan  
WZC Sint-Anna. Daar hebt u de privacy van een eigen woning,  
maar bent u toch niet alleen. U woont er in een veilige omgeving 
waar thuiszorg en crisiszorg mogelijk zijn. Bovendien is de locatie 
uniek: midden in de natuur van Herentals en toch vlakbij het cen-
trum.

Het OCMW verhuurt ook bejaardenwoningen. Dat zijn huisjes aan 
het Begijnhof, Sint-Anna en Koninkrijk.

Woonzorgcentrum

Ouderen die zwaar zorgbehoevend worden, kunnen terecht in het 
woonzorgcentrum Sint-Anna. Bewoners van de assistentiewoningen 
die niet langer voor zichzelf kunnen zorgen, krijgen onder bepaalde 
voorwaarden voorrang om te verhuizen naar een kamer in het WZC. 
Omdat ze in hun vertrouwde omgeving kunnen blijven, maakt dat 
deze stap veel zachter.

Meer informatie over de assistentiewoningen en 
het woonzorgcentrum: tel. 014-24 89 02

Interesse? Neem contact op met het OCMW via tel. 014-24 66 41 of info@ocmwherentals.be.

Groep Assistentiewoningen Sint-Anna 
verkoopt obligaties met woonrecht 
voor flats aan het woonzorgcentrum.

Meer informatie: www.ocmwherentals.be

U kunt de flats ook huren!
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Bevolkingsonderzoek  
naar borstkanker
Het Centrum voor 
Kankeropsporing no-
digt alle vrouwen 
van 50 tot en met 69 
jaar uit om zich om 
de twee jaar te laten 
onderzoeken op borst-
kanker. Dit preventieve 
onderzoek duurt on-
geveer vijf minuten 
en is gratis als u aan-
gesloten bent bij een 
Belgisch ziekenfonds. 
De radioloog neemt van elke borst 
twee röntgenfoto’s, de zogenaamde 
screeningsmammografieën. Minstens 
twee radiologen kijken de foto’s na. 
Dat maakt het onderzoek extra kwa-
liteitsvol. Hierdoor wordt borstkanker 
sneller opgespoord, met een grotere 
kans op genezing. Tegelijkertijd wor-
den minder vrouwen onnodig door-
verwezen voor vervolgonderzoeken.

Meer informatie: 
Centrum voor Kankeropsporing, 
tel. 0800-60 160, 
kanker@bevolkingsonderzoek.be, 
www.bevolkingsonderzoek.be 

alegria ondersteunt  
mensen met kanker
Alegria vzw is een open huis voor men-
sen met kanker en hun omgeving. Kan-
ker verandert uw leven, en vaak ook 
dat van uw omgeving. Alegria helpt 
u op weg in deze moeilijke periode 
met een luisterend oor, een massage, 
workshops en informatie. U bent wel-
kom vanaf donderdag 22 oktober, elke 
donderdag tussen 9.30 en 16.30 uur in 
het AZ Herentals (Nederrij 133).

Meer informatie: 
www.alegriavzw.be

dag tegen kanker in het az Herentals
Naar jaarlijkse gewoonte neemt het AZ Herentals deel aan de Dag 
tegen Kanker. Op donderdag 15 oktober kunnen kankerpatiënten 
in het ziekenhuis terecht voor verwensessies en workshops. In het 
praatcafé kunnen zij samen met lotgenoten, vrijwilligers en zorgverleners genieten van een 
drankje en hapje.

Meer informatie: Sofie Anthonis, tel. 014-24 61 82, sociale.dienst@azherentals.be

Bescherm u tegen de griep  
Bent u ouder dan 65 jaar, bent u zwanger of hebt u gezondheidsproblemen zoals diabetes, een 
ziekte van de longen, lever, nieren of het hart? Dan hebt u meer kans op complicaties als u de 
griep krijgt. laat u daarom vanaf half oktober vaccineren. U kunt hiervoor terecht bij uw huis-
arts. risicogroepen krijgen het griepvaccin voor bijna de helft terugbetaald. Voor wie in een 
woonzorgcentrum verblijft, is de prik zelfs gratis.

Vorig jaar bood de griepprik minder bescherming dan verwacht. Dat kwam omdat het griep-
virus dat de ronde deed, niet hetzelfde was dan het virus waarvoor het vaccin werd gemaakt. 
Er zijn immers verschillende griepvirussen. de Wereldgezondheidsorganisatie stemt het vaccin 
elk jaar af op het griepvirus dat waarschijnlijk zal overheersen. Toch kunt u het beste elk jaar 
een griepprik halen. Krijgt u toch griep, dan bent u minder ziek en zijn er minder complicaties.

Meer informatie: www.griepvaccinatie.be
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Begijn Le Bleu   
Ontploft! 
Donderdag 1 oktober om 20 uur 
in de schouwburg 

Hoewel Begijn vooral bekend is van zijn cabaret-
voorstellingen en de humorreeks Foute Vrienden 
is Ontploft! geen comedy maar een meeslepende 
vertelling over de Eerste Wereldoorlog. Het ver-
haal volgt Pol De Smet, een Vlaamse plattelandsjongen die noodgedwongen moet strijden tegen 
de Duitsers. Dit historische verhaal is ontstaan op basis van getuigenissen en in samenwerking met 
het In Flanders Fields Museum.

Toegang: 12 euro / 9 euro (Vriendenpas)

mannenkoor van Sint-Peters- 
burg o.l.v. Vadim afanasiev   
Festival van Vlaanderen
Vrijdag 2 oktober om 20 uur 
in de Sint-Waldetrudiskerk 

UItVErKOCHt 

Het Mannenkoor van Sint-Petersburg wordt we-
reldwijd geroemd om zijn virtuositeit en bodem-
loze bastonen. Ze verbroederen illustere namen als rachmaninov en tsjaikovski met nobele on-
bekenden als Chesnokov en Khristov. Het concert verloopt in samenwerking met het Festival van 
Vlaanderen-Mechelen en de provincie Antwerpen, met steun van IOK.

Toegang: 18 euro / 15 euro (Vriendenpas)

Jan de Smet en Bavo Claes   
Boeken en Bubbels  
Zondag 4 oktober om 10.30 uur in de lakenhal

Na de voorbije succesvolle edities van Boeken en 
Bubbels selecteren we dit jaar opnieuw bekende 
Vlamingen en boeiende auteurs. Ook tijdens het 
seizoen 2015-2016 praat presentatrice Katrien lo-
dewyckx (Bladwijzer op rtV en cultureel maand-
blad Suiker) op drie zondagochtenden met inte-
ressante mensen over de boeken die hun leven 
hebben beïnvloed.

Jan De Smet bijt de spits af en geeft u een kijk in 
zijn persoonlijke boekengeschiedenis. De multi-
instrumentalist is vooral bekend van De Nieuwe 
Snaar, de cabaretgroep die in 2014 stopte. Hij 
krijgt op de sofa gezelschap van schrijver en voor-
malig nieuwsanker Bavo Claes die zijn nieuwe 
boek Vijftig voorstelt. De beloftevolle Turnhoutse muzikante lien Keusters luistert met haar harp 
het geheel op. Na afloop serveert ’t Schaliken u een glaasje cava, zodat u kunt napraten met de 
gasten en uw boekenervaringen kunt uitwisselen.

Boeken en Bubbels verloopt in samenwerking met Standaard boekhandel 

Toegang: 10 euro / 7 euro (Vriendenpas)

Youssef el mousaoui 
Helemaal alleen (try-out) 
Woensdag 7 oktober om 20 uur 
in Jeugdhuis 10r20
Met drie avondvullende shows, enkele 
filmrollen en tv-reeksen kende Youssef 
El Mousaoui’s carrière een geweldige 
start. Dan gaat de wereld plots op zijn 
kop staan en moet hij de ene tegenslag 
na de andere incasseren. Hoe hij door 
deze miserie geraakt is, vertelt hij in zijn 
nieuwste voorstelling Helemaal alleen. 
Hij slaagt erin om de droevige passages 
uit zijn leven te verwerken tot hilari-
sche, herkenbare verhalen. De voor-
stelling verloopt in samenwerking met 
Jeugdhuis 10r20.

Toegang: 10 euro / 7 euro (Vriendenpas 
en leden jeugdhuis 10r20)

Bruno Vanden Broecke  
en de Verwondering   
Socrates  
Donderdag 8 oktober om 20 uur in de 
schouwburg

Bruno Vanden Broecke brengt in deze 
voorstelling Socrates tot leven. Socrates 
is een van de meest legendarische filoso-
fen uit de geschiedenis. Zijn zelfgekozen 
armoede, zijn echtgenote Xanthippe, 
zijn liefde voor knapen en natuurlijk ook 
zijn gifbeker komen aan bod. Dit prik-
kelende, ironische, soms provocerende 
theaterstuk is Bruno Vanden Broecke op 
het lijf geschreven.

Toegang: 16 euro / 13 euro (Vriendenpas)
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Cirque aïtal   
Pour le meilleur et pour le pire 
donderdag 8 oktober om 20.15 uur in de Hoge rielen 

Op het ritme van hun autoradio tonen Victor en Kati hoe 
ze omgaan met de gevaren van hun circusleven, die in een 
handomdraai een carrière en zelfs een leven kunnen beëin-
digen. De Finse Kati Pikkarainen en Fransman Victor Cathala 
studeerden aan de befaamde Franse circusschool CNAC. De 
voorstelling vindt plaats in een circustent en verloopt in sa-
menwerking met CC de Werft en Cultuurhuis de Warande.

Toegang: 22 euro / 19 euro (Vriendenpas)

Lennaert maes, andries Boone en Pé reynders   
Als de nacht … en een wandeling in Noorderwijk 
Zaterdag 10 oktober om 19 uur in Zaal Adinex, Brouwerijstraat 5, Noorderwijk

Tijdens de Nacht van de duisternis maakt u onder begelei-
ding van een natuurgids een wandeling in het natuurschoon 
van Noorderwijk. Daarna kunt u uitblazen tijdens een con-
cert dat enkele eeuwenoude sagen en legenden in een mu-
zikaal jasje stopt. lennaert Maes laat zich kennen als een 
geboren verteller en Andries Boone toont zich een meester-
lijke arrangeur. samen met gitarist Pé reynders katapulte-
ren deze heren u terug in de tijd.

Toegang: 12 euro / 9 euro (Vriendenpas)

Puppetry of the Penis   
live
Woensdag 14 oktober om 20 uur in de schouwburg 

laat u verrassen door de straffe staaltjes penisgymnastiek 
van Puppetry of the Penis. De show vulde al theaters over 
de hele wereld en is vanaf 2015 te zien in Vlaanderen. 
Performers Christopher Cannon en rich Binning bezorgen 
u met hun acteerervaring een onvergetelijke avond. Met 
een bijna kinderlijke trots pronken ze met hun speciale 
talent. Hilariteit verzekerd, wanneer bijvoorbeeld de be-
kende hamburgertruc de revue passeert.

De shows staan erom bekend vrouwen in groten getale naar 
de zalen te lokken, maar ook mannen zijn meer dan welkom. 
De voorstelling verloopt in samenwerking met live Comedy.

Toegang: 23 euro / 20 euro (Vriendenpas)

Billie rodney   
Boke Hertals 
Donderdag 15 oktober om 12.15 uur in de foyer

Voor de eerste Boke Hertals van dit seizoen ontvangt cc ’t schaliken Billie rodney, de groep rond 
songwriter Bie Van landeghem. Ze combineert catchy popliedjes met donkere, sterke vocalen en 
een intense liveprestatie. Billie rodney kan niet met één genre worden omschreven. In de num-
mers zijn invloeden van alle muziekgenres te vinden: jazz, pop, rock, blues, …

Vanaf 12.15 uur krijgt u bij het gratis concert ook gratis boterhammen. 

Toegang: Gratis

Bar Sanseveria  
en Bar america  
Van Ertvelde tot Las 
Vegas (Seniorenfeest) 
Maandag 19 en dinsdag 20 oktober om 
14 uur in de schouwburg

Bar Sanseveria brengt het beste uit het 
Nederlandstalige charmerepertoire. Zing 
ongegeneerd mee met Zeil je voor het 
eerst, Geen wonder dat ik ween, Ik mis je 
elke dag een beetje meer, Zij gelooft in mij 
en vele andere Nederlandstalige liedjes. 
Na de pauze voeren de muzikanten u mee 
naar de glamourwereld van las Vegas uit 
de jaren vijftig. Met veel liefde en respect 
brengen zij de grootste successen van 
Frank sinatra, Elvis Presley, tom Jones, … 

Toegang: 5 euro

dirk draulans, Bram 
nolf en Luc devos
Beasty Boyzzz
Zaterdag 24 oktober om 20 uur 
in de schouwburg

Samen met bioloog Dirk Draulans selec-
teerden hoboïst Bram Nolf en pianist luc 
Devos acht korte klassieke composities 
die door dieren geïnspireerd zijn. Dirk 
Draulans duidt aan wat de componisten 
zo aantrekkelijk vonden in hun onderwer-
pen. Verder geeft hij verrassende weetjes 
mee over het wonderlijke gedrag van de 
dieren. Onder andere het prachtige Som-
merfugl (Vlinder) van Edvard Grieg en het 
fascinerende Le api (De bijen) van Anto-
nino Pasculli passeren de revue.

Toegang: 14 euro / 11 euro (Vriendenpas)

www.puppetryofthepenis.com            www.alist.com.au
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de kolonie mt en moussem
UMM (+4 jaar) 
Zondag 25 oktober om 14.30 uur in de schouwburg

De kolonie mt neemt zijn jonge publiek mee in de wereld 
van Umm Kulthum. Deze grote zangeres had een legen-
darische stem en een excentrieke, iconische persoon-
lijkheid. Haar liedjes zijn nog steeds immens populair in 
de Arabische wereld. UMM is een universeel verhaal in 
beeld, tekst en beweging en muziek. De muzikanten spe-
len op een arsenaal van instrumenten uit alle hoeken van 
de wereld.

Toegang: 8 euro / 5 euro (Vriendenpas)

Lankmoed  
Onvergetelijk
Donderdag 29 oktober om 20 uur in de schouwburg

Onvergetelijk is een ontroerende en hilarische voorstel-
ling over de liefde van een vader voor zijn kind en van 
een zoon voor zijn moeder. In een wervelende mix van 
muziek, mimiek, woord, beweging en poëzie worden Jan 
Geubbelmans en Peter van Ewijk persoonlijker dan ooit. 
Ze vertellen over het kersverse vaderschap van Jan, over 
zijn geluk, zijn angsten en zijn twijfels wanneer hij zijn 
dochter ’s avonds naar bed brengt. Ze vertellen ook over 
Peter en zijn mama en hoe de nacht soms onverbiddelijk 
vroeg een leven komt vertroebelen. 

Toegang: 13 euro / 10 euro (Vriendenpas)

FIlM

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

tEntOOn

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

ann Verelst 
Waste land
Van zaterdag 31 oktober tot en met 
zondag 22 november in de lakenhal
Open op vrijdag, zaterdag, zondag van 
14 tot 17 uur

Ann Verelst volgde de opleiding schil-
derkunst aan de Stedelijke Academie 
voor Beeldende Kunst in Herentals. 
Voor haar laatste reeks werken liet zij 
zich inspireren door het gedicht The 
Waste Land van t.s. Elliot. In dit moder-
nistische werk worden de teloorgang 
van de beschaving en de uitzichtloos-
heid van het bestaan op vele manieren 
tot uitdrukking gebracht. Anns werken 
met olieverf op doek zijn abstract en 
geven een persoonlijke interpretatie 
weer van verschillende versregels. 

De toegang is gratis
X+Y
Dinsdag 27 oktober om 20 uur 
in de schouwburg

De lichtautistische tiener Nathan trekt zich na de plotselinge dood van 
zijn vader terug in zijn eigen wereldje. Iedereen houdt hij op afstand, 
zelfs zijn moeder Julie. Met liefde en genegenheid kan hij niet overweg, 
het enige dat hij begrijpt is wiskunde. Zijn leraar, meneer Humphreys, 
ontdekt Nathans talent voor cijfers en bezorgt hem een plek in de Brit-
se ploeg voor de Internationale Wiskunde Olympiade. Als lid van een 
team, dat een grote kans heeft de Olympiade te winnen, lijkt Nathans 
leven voorgoed te veranderen. Maar bij de training in Taiwan komt hij voor nieuwe uitdagingen 
te staan ...

X+Y is een film uit 2014, geregisseerd door Morgan Matthews. De film duurt 111 minuten.

Toegang: 5 euro / 3,50 euro (Vriendenpas)
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Week van de 
G-sportfan

Met G-sport laat het provinciebestuur 
zien dat de ‘G’ ook staat voor genie-
ten, grenzen verleggen, gescoord en 
gewonnen, … maar vooral voor ge-
woon sporten. Tijdens de Week van de  
G-sportfan, van 18 tot 25 oktober, zet 
het G-sportfonds tien projecten in de 
kijker. Deze projecten krijgen de kans 
om hun verhaal te vertellen en fondsen 
te werven. Met het ingezamelde geld 
kunnen ze sportmaterialen kopen of 
hun G-sporters vervoeren van en naar 
trainingen en wedstrijden. Benieuwd 
naar de tien projecten en hoe u hen 
kunt helpen? 

Kijk snel op www.gsportfonds.be.

Wijziging programma 
aqualessen
Er is een wijziging in het aquaprogram-
ma op woensdag. de les aquajogging 
vindt plaats van 20 tot 20.50 uur en de 
les aquafitness van 21 tot 21.50 uur.

Sporten voor personen met een handicap
Het stadsbestuur en de werkgroep G-sport organiseren jaarlijks sportactiviteiten voor personen 
met een handicap, hun familie en vrienden. Tijdens deze activiteiten kunnen de deelnemers op 
een ontspannen, familiale manier kennismaken met verschillende sporten. Zo verlaagt de drem-
pel voor personen met een handicap om te sporten in clubverband. Deelnemen is gratis.

Pannenkoekengym 
Op zaterdag 3 oktober kunt u in De Vossenberg kennismaken met gym (van 11 tot 12 uur) en 
dans (van 13 tot 14 uur). Corpus sanum zorgt voor de begeleiding. Elke actieve deelnemer krijgt 
pannenkoeken en een drankje. 

IJsjesschaatsen
Op zondag 11 oktober bent u van 12.30 uur tot 13.30 uur welkom op de ijsbaan in het BlOSO-
centrum. De Herentalse kunstschaatsclub leert u alle kunsten van de kunstschaatsers. Nadien 
kunt u genieten van een lekker ijsje. 

Wafelbowling
Op zaterdag 24 oktober kunt u tussen 14 en 16 uur deelnemen aan een initiatie bowling. De initi-
atie vindt plaats in bowling Het Ven (Vennen 35). Na de initiatie kunt u gezellig napraten bij een 
wafel en een drankje. De Vennebowlers zorgen voor aangepast materiaal. Inschrijven voor deze 
activiteit is noodzakelijk en kan tot 19 oktober via de dienst sport in de Vossenberg.

Broodjesaquafitness
Op dinsdag 17 november staat er in het netepark een les aquagym op het programma. de les 
vindt plaats van 18.30 uur tot 19.20 uur. Daarna staan er een broodje en een alcoholvrije cocktail 
te wachten. 

Cakezwemmen
Op woensdag 18 november kunt u tussen 17.15 en 18.15 uur deelnemen aan een les G-zwemmen 
in het Netepark. De Herentalse Zwemclub zorgt voor de begeleiding. Na het zwemuurtje kunt u 
rustig bijpraten bij een stukje cake. 

 

Meer informatie
Dienst sport, De Vossenberg, 
Markgravenstraat 93, 
tel. 014-28 52 50, 
sportdienst@herentals.be
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Grabbelen tussen de sterren
Strijk alvast je astronautenpak en blink je ruimtehelm op. In de herfstvakantie, van 
dinsdag 3 tot en met vrijdag 6 november, nemen we de expres-raket richting ple-
zierplaneet en gaan we Grabbelen tussen de sterren. We gaan mini-raketten en 
schijfrobots bouwen, muziek maken met zonne-energie, op uitstap naar Cosmo-
drome en nog veel meer leuks. Het volledige programma kunt u terugvinden op 
www.jeugddienstherentals.be. Vergeet niet dat u voor de herfstvakantie een Grab-

belpas voor 2015 nodig hebt. Deze kost vijf euro. U kunt hem bestellen via de website of aan de 
balie van de jeugddienst.

dag en nacht van de jeugdbeweging 

Op vrijdag 23 oktober organiseren de jeugdraad, de jeugd-
dienst en de dienst internationale samenwerking de Dag 
van de Jeugdbeweging. De kinderen en jongeren die  
‘s morgens in Herentals, Noorderwijk en Morkhoven in 
uniform naar school komen, krijgen een (h)eerlijk ontbijt. 
Het ontbijt staat tussen 7.30 uur en 8.30 uur klaar aan de 
lakenhal en de Dorpshuizen van Noorderwijk en Mork-
hoven. Ook dit jaar wordt de Dag van de Jeugdbeweging 
om 21 uur voortgezet met een fuif in jeugdhuis 10r20: de 
Nacht van de Jeugdbeweging. Alle jongeren mogen die 
avond gratis binnen.

zuiddag 2015 
Op donderdag 22 oktober vindt de tiende editie van de 
Zuiddag plaats. De organisatie stimuleert jongeren we-
reldwijd om samen te strijden voor een duurzame en 
rechtvaardige maatschappij. Zuiddag is vooral gekend 
van de jaarlijkse campagne Work for Change waarbij 
meer dan twaalfduizend Vlaamse en Brusselse jongeren 
tussen vijftien en twintig jaar een dag niet naar school 
gaan, maar gaan werken. Hun loon van 40 of 50 euro 
staan ze af aan een jongerenproject in het Zuiden. Het 
stadsbestuur doet opnieuw mee aan de Zuiddag en stelt 
dit jaar zes studenten te werk. Werkgevers die dit unieke 
project willen ondersteunen, kunnen nog steeds jobs 
posten via www.zuiddag.be/jobbank.

Meer informatie: www.zuiddag.be

JEUGd

Fair Banana day op 
donderdag 8 oktober
De Week van de Fairtrade roept donder-
dag 8 oktober uit tot Fair Banana Day. 
Kies die dag voor een fairtradebanaan, 
de enige réchte banaan die ervoor zorgt 
dat de bananenboer een eerlijk loon 
krijgt. Als fairtradegemeente geeft He-
rentals het goede voorbeeld. Zo gebruikt 
het Hummeltjeshof steeds fairtradeba-
nanen voor de fruitpapjes. Ook woon-
zorgcentrum Sint-Anna doet mee aan de 
Fair Banana Day door haar inwoners te 
laten kennismaken met fair trade.

Gezocht: nieuwe  
jeugdraadvoorzitter
De Herentalse jeugdraad is op zoek naar 
een nieuwe voorzitter. Eén van de leden 
van het huidige duo, stopt na jarenlan-
ge inzet. De voorzitter van de jeugdraad 
is verantwoordelijk voor het leiden van 
de vergaderingen, het overleg met de 
jeugddienst en de schepen van jeugd, 
het voorbereiden en opvolgen van dos-
siers en werkgroepen, het opstellen van 
officiële adviezen en persberichten, het 
mee uitwerken van het jeugdbeleid en 
het ondersteunen van activiteiten. Kan-
didaten zijn minimaal 16 en maximaal 
35 jaar oud en mogen geen politiek 
mandaat uitoefenen. Het zijn teamspe-
lers met de nodige vrije tijd, die toegan-
kelijk en aanspreekbaar zijn, kritisch en 
constructief, dynamisch en enthousiast, 
daadkrachtig en gemotiveerd, geïnte-
resseerd en onpartijdig. Uw kandida-
tuur moet uiterlijk op 27 oktober bij de 
kiescommissie zijn. Het voorzitterschap 
duurt drie jaar. Interesse? Mail naar 
jeugdraadherentals@hotmail.com.

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

De inschrijvingen voor de Grabbelpas starten op maandag 5 oktober om 17 uur, zowel via 
www.jeugddienstherentals.be als bij de jeugddienst in het Stadspark. Vanaf dinsdag 6 okto-
ber kunt u ook telefonisch inschrijven via tel. 014-21 21 86.
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tentoonstelling  
in de Vitrine
Op woensdag 21 oktober om 20 uur 
opent de eerste tentoonstelling van 
het academiejaar in de Vitrine, de 
tentoonstellingsruimte van de Acade-
mie voor Beeldende Kunst. Onder de 
titel Woensdagnamiddag stellen de 
studenten van het atelier beeldhouw-
kunst een selectie van hun werken ten-
toon. De werken zijn het resultaat van 
opdrachten die leraar Bart Van Dijck 
‘bouwpakketten’ noemt. De studenten 
krijgen materiaal, een titel, een locatie 
of een thema. De nadruk ligt op expe-
rimenteren en spelen met materiaal, 
vorm, context en concept. U kunt de 
tentoonstelling nog bezoeken tot 17 
november.

Meer informatie: Stedelijke Academie 
voor Beeldende Kunst, 
Markgravenstraat 77, tel. 014-28 51 55

Herfst- en Winterwandelingen
Van 4 oktober 2015 tot 13 maart 2016 kunt u elke zondag gratis wandelen onder begelei-
ding van een gids. De wandelingen vertrekken om 14.30 uur vanuit een Herentalse horecazaak 
en komen daar twee uur later ook aan. U kunt telkens kiezen tussen een korte en een lange 
wandeling. Op 4 oktober vertrekt de wandeling aan de Toeristentoren (Heistraat z/n), op 11 
oktober aan Bar Bier (Bovenrij 22) en op 18 oktober aan hotel De Swaen (Belgiëlaan 1). Deze 
wandeling is geschikt voor rolstoelgebruikers. Op 25 oktober starten we aan UNICO (Grote 
Markt 13). Inschrijven is niet nodig en deelnemen is gratis. 

De volledige kalender vindt u op www.uitinherentals.be/wandelen en in de brochure bij de 
dienst toerisme. Trouwe deelnemers worden beloond. Na de wandeling krijgt u een stempel. 
Wie vijf stempels verzamelt, kan een mooie prijs winnen.

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

aanKOndIGInGEn
MIJN OUDE TREINBAAN

IS VOOR MIJ
SUPERLEUK!

ZOVEEL SPULLEN, ZOVEEL VERHALEN 

KOM NAAR DE DAG VAN DE KRINGWINKEL 

 ZATERDAG17 OKTOBER (09.30 - 17.00 u.) 
Bij De Kringwinkel schrijven we voor elk voorwerp een nieuw verhaal. 

Zo helpen we het milieu en geven we werk aan meer dan 350 medewerkers die moeilijk een job vinden. 

Meer info? www.dekringwinkelzuiderkempen.be - 015/23 73 93

nacht van het kempens erfgoed
Vijf jaar nacht van het Kempens Erfgoed, dat betekent een extra feestelijke jubileumeditie! 
Op vrijdag 23 oktober zorgen de verenigingen van zestien Kempense gemeenten voor een 
uitgebreid aanbod aan gratis lezingen, rondleidingen, proeverijen en vertelavonden. Alle 
activiteiten zijn gratis. Ook Herentals neemt weer deel:

Herentalse Geschiedkundige kring 
Herentals en de eerste Wereldoorlog – dr. Jan-m.Goris
Om 19 uur in de lakenhal

dr. Jan-M.Goris schetst de oorzaken, de aanleiding en het feitelijke verloop van de Eerste 
Wereldoorlog. Hij vertelt onder meer over de inname van Herentals en over de deelname 
van de Herentalse soldaten aan de krijgsoperaties. Ook het naspel van de oorlog komt aan 
bod: de triomfantelijke intrede van de Belgische troepen, de feestelijke huldigingen van de 
oorlogshelden en de oprichting van gedenktekens en monumenten.

numismatica Herentals
noodgeld tijdens de eerste Wereloorlog – rudy dillen
Om 20.30 uur in de lakenhal

rudy dillen bundelde afbeeldingen, teksten en informatie over noodgeld in de Kempen 
tijdens de Eerste Wereldoorlog. de publicatie verscheen binnen de reeks Het vergeten Slag-
veld. De auteur geeft een lezing over zijn zoektocht en stelt een aantal prachtige biljetten 
tentoon.

toerisme Herentals i.s.m. de Sint-Sebastiaansgilde
Het begijnhof wacht op heropening
Doorlopend van 19 tot 23 uur in de Sint-Catharinakerk en Begijnhof 12

In de Begijnhofkerk kunt u enkele stukken uit de collectie van het begijnhofmuseum bezich-
tigen. Er is een gids aanwezig. de tentoonstelling geeft een voorsmaakje van de gedeelte-
lijke heropening van het museum in de loop van 2016.

Sint-Baafskring
Open archief
doorlopend tussen 19 en 23 uur, ring 29 in noorderwijk

Tentoonstelling van archiefstukken over Noorderwijk

De overige activiteiten vindt u in de programmabrochure. Die is verkrijgbaar in het  
administratief centrum, bij de dienst toerisme en in de bibliotheek. U kunt de brochure 
ook gratis bestellen bij de erfgoedcel (tel. 014-21 97 00, info@kempenskarakter.be,  
www.kempenskarakter.be).
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kom een kijkje nemen 
in het telescoop atelier
Op zaterdag 24 oktober organiseren 
de sterrenkundigen van Herentals een 
eerste Telescoop Atelier. Hebt u thuis 
een sterrenkijker maar weet u niet 
goed hoe u hem moet gebruiken? Zou 
u graag een telescoop willen kopen of 
er zelf een maken? Kom dan tussen 15 
en 18 uur naar de Jeugddienst in het 
Stadspark.

Meer informatie: www.ashpolaris.vvs.be

een goed doel in  
uw testament
Hebt u er al eens aan gedacht om een 
deel van uw nalatenschap aan een goed 
doel te geven? Dit kan zelfs zonder 
uw erfgenamen ook maar iets te kort 
te doen. Natuurpunt Nete & Aa orga-
niseert hierover twee infosessies op 
dinsdag 13 oktober. Aan de hand van 
praktijkvoorbeelden krijgt u een over-
zicht van de mogelijkheden en de fis-
caal voordeligste formules. De infoses-
sies vinden plaats in het Oud Gasthuis  
(Nederrij 133/A). De eerste sessie start 
om 10.30 uur, de tweede om 14.30 uur.

Meer informatie en inschrijvingen: 
gsm 0477-20 47 27

koninklijk  
Sint-Franciscuskoor  
viert 110-jarig bestaan
Het Koninklijk Sint-Franciscuskoor be-
staat 110 jaar. Dat vieren de leden met 
een jubileumconcert op zondag 18 ok-
tober. U hoort er werken van Schubert, 
Mozart, léhar en Gershwin. Het con-
cert vindt plaats in de Sint-Antoniuskerk 
en start om 15 uur. Tickets kosten 10 
euro in voorverkoop en 12 euro aan de 
kassa.

Meer informatie en tickets: 
tel. 014-21 84 33

anthony Fotoclub in beeld 
Anthony Fotoclub Heren-
tals nodigt u van harte uit 
op het 49ste foto- en digisa-
lon in de Sint-Antoniuszaal 
(Kapucijnenstraat 7). De le-
den stellen hun beste wer-
ken van het voorbije werk-
jaar voor. Het salon is gratis 
en vindt plaats op zaterdag 
3 oktober van 13 tot 22 uur, 
en op zondag 4 oktober van 
10 tot 19 uur. Om het uur 
start er een digitale projec-
tie in een apart lokaal.

de jeugd van ernest Claes 
In 1940 schreef Ernest Claes het boek Jeugd. Hieruit stelde Alex Van Haecke een bijzonder 
boeiende, soms pakkende, dan weer hilarische vertelling samen. Op donderdag 22 oktober om 
20 uur draagt Frans Vercammen de monoloog voor in de kamertheaterzaal van ’t Hof (Grote 
Markt 41). Hij vertolkt Ernest Claes toen de schrijver 55 jaar oud was. Vol nostalgie kijkt hij 
terug op een tijd die rustiger was en waarin de mensen gelukkig waren met het weinige dat 
zij hadden. De toegang bedraagt 12 euro. Houders van een Davidsfonds Cultuurkaart of een 
Vrijetijdspas betalen 10 euro.

Meer informatie en tickets: tel. 014-21 65 35, hubert.vanooteghem@skynet.be

Open dag brandweer 
Op zondag 27 september houdt de brandweer een open dag. Vanaf 13 uur zijn er rondleidin-
gen, workshops en demonstraties voor jong en oud.

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

nacht van de duisternis 
Op zaterdag 10 oktober is het Nacht van de Duisternis. Met 
deze jaarlijkse actie willen de organisatoren de mensen be-
wustmaken dat te veel nachtverlichting storend kan zijn voor 
mens en natuur. Het stadsbestuur neemt deel en dooft de 
openbare verlichting en de monumentenverlichting in de om-
geving van het Stadspark. Wilt u meer weten over de lichthin-
derproblematiek? Doe dan mee met de lichthinderwandeling 
van ASH-Polaris, de Herentalse vereniging voor amateursterrenkundigen. De wandeling start 
om 20 uur in het Stadspark. Deelnemen is gratis.

Het stadsbestuur steunt deze actie in het kader van het burgemeestersconvenant, een Euro-
pees project waarbij de Europese Unie lokale besturen uitdaagt om hun CO2-uitstoot tegen 
2020 te verminderen met 20 procent.

Meer informatie: www.ashpolaris.vvs.be
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Volle buikjestocht van 
kWB Herentals
Op zondag 25 oktober organiseert 
KWB Herentals een culinaire herfst-
wandeling. Om 11.30 uur staat het 
aperitief klaar in de Sint-Antoniuszaal 
(Kapucijnenstraat 7). Van daaruit kunt 
u tussen 12 en 12.30 uur vertrekken 
voor de wandeling. Onderweg kunt u 
genieten van een maaltijd en hapjes. 
Deelnemen kost 13 euro voor KWB-
leden en 18 euro voor niet-leden. 

Meer informatie en inschrijvingen: 
kwbherentals@hotmail.com

Bio-taarten en  
feestgebak
Op vrijdag 9 oktober organiseert Velt 
Middenkempen een ecologische bak-
workshop. U tovert er de heerlijkste 
taartjes, muffins en cakes uit de oven. 
Allemaal zijn ze gezoet met kruiden, 
fruit en andere verrassende natuur-
lijke zoetmiddelen. U leert de zoetmid-
delen op de juiste manier bereiden en 
gebruiken. De workshop vindt plaats 
in kOsh Campus Bovenrij (Bovenrij 30) 
van 20 tot 22 uur. Deelnemen kost 8 
euro. leden van Velt betalen 5 euro. 

Meer informatie: tel. 014-51 76 73, 
hermanblanche.rombouts@pandora.be

Cohousing in Herentals  
Cohousing Kempen ontwikkelt een 
nieuwe woongemeenschap in Heren-
tals. Zij zoeken buren om samen te 
bouwen aan dit ecologische en soci-
ale woonproject. Iedereen is welkom: 
gezinnen met of zonder kinderen, al-
leenstaanden, ouderen en jongeren, … 
Bent u nieuwsgierig? Kom dan naar het 
infomoment op donderdag 22 okto-
ber om 19.45 uur in de sociale campus 
Spiegelfabriek (lierseweg 132).

Meer informatie: Hilde Diels, gsm 
0499-30 62 76, info@cohousingkem-
pen.be, www.cohousingkempen.be

Op cruise met het Harmonieorkest
Het Harmonieorkest van het Sint-Jozefscollege neemt u mee op Dream Cruise. Het jeugdorkest 
zorgt voor de nodige sfeer tijdens de afvaart. Eens op volle zee neemt de voltallige 45-koppige 
crew onder leiding van kapitein Koen Van Hove het van hen over. Ook het Herentals Zeemans-
koor en het zangduo Sammy en Carine Decap zijn aan boord. Samen met het orkest brengen 
zij een spetterende las Vegas show. Het concert vindt plaats op zondag 18 oktober om 14.30 
uur in de schouwburg van cc ’t Schaliken. Tickets kosten 8 euro in voorverkoop en 10 euro aan 
de kassa.

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

Vaar mee met de milieuboot  

Op zaterdag 3 oktober kunt u met de Milieuboot een tocht maken over het Albertkanaal. U vaart 
van Herentals naar Viersel en terug. Onderweg komt u meer te weten over waarom integraal 
waterbeheer, biodiversiteit en een watervriendelijke houding belangrijk zijn. In het laboratorium 
kunnen wetenschappers in spe zelfs meehelpen bij het bepalen van de waterkwaliteit van het 
kanaal.

De boot vertrekt om 14 uur aan de sluis ter hoogte van de Herenthoutseweg en komt daar on-
geveer drie uur later terug aan. Dankzij de milieuadviesraad kunnen jongeren onder de achttien 
jaar gratis deelnemen. Volwassenen betalen 4 euro. De plaatsen aan boord zijn beperkt. Snel 
inschrijven is de boodschap.

Meer informatie en inschrijvingen: gsm 0472-93 36 80, krakel.janss@telenet.be

Quiz van amnesty International  
Op vrijdag 16 oktober organiseert Amnesty International Herentals een Quiz-ze-Vrij-avond. 
Vanaf 19.30 uur kunnen alle liefhebbers terecht in de foyer van cc ’t Schaliken (Grote Markt 
35) voor een quiz met vragen over algemene kennis. Een ploeg bestaat uit maximaal zes perso-
nen. Het inschrijvingsgeld bedraagt 4 euro per persoon. Jongerenploegen betalen 2 euro per 
persoon. 

Meer informatie en inschrijvingen: Kristin Van roey (kvanroey5@hotmail.com) of 
Rosemarijn Claes (gsm 0478-39 20 08)

aanKOndIGInGEn
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achthonderd beeldjes voor ComingWorldrememberme

Kunstatelier tabula rasa neemt deel aan ComingWorldrememberMe (CWxrM), een groot kunst-
project ter nagedachtenis van de Eerste Wereldoorlog. Het project bestaat uit 600.000 kleien 
beeldjes die in het voorjaar van 2018 in de voormalige frontzone van Ieper worden geplaatst. 
daarbij staat elk beeldje voor een van de 600.000 slachtoffers van de Eerste Wereldoorlog in 
België. tabula rasa wil tussen 10 en 18 november 800 van deze beeldjes maken. 

Voor 5 euro wordt u peter of meter van een beeldje. Hiervan gaat 2,50 euro naar het maken van 
de kunstinstallatie en 2,50 euro naar kinderen die zich momenteel in een oorlogssituatie bevin-
den. Elke peter of meter wordt gelinkt aan een slachtoffer uit de digitale namenlijst van het In 
Flanders Fields Museum. Het aanvragen van een peter- of meterschap kan aan de balie van de 
dienst toerisme (Grote Markt 35) of bij renaux (Lantaarnpad 13). 

Wilt u nog meer doen, dan bent u tijdens de projectweek welkom in het mobiele kleiatelier op 
het parkeerterrein aan de Schoolstraat 44. Daar kunt u zelf beeldjes maken die deel zullen uit-
maken van de installatie. neem hiervoor contact op met tabula rasa via tabula.rasa@telenet.be. 
Samen met het mobiele kleiatelier komt ook de CosmoGolem naar Herentals. Dit grote, houten 
beeld staat tijdens de projectweek op de Grote Markt en wil de aandacht vestigen op het belang 
van de universele mensenrechten en vooral op de rechten van het kind.

 

City Golf, 
ook in Herentals 
City Golf is de allernieuwste topper 
in de wereld van de ontspanning. Bij 
klassieke golf speelt u naar een hole, 
bij City Golf speelt u naar een bepaald 
punt in de stad. Dat kan een vlaggetje 
zijn, maar evengoed een standbeeld 
of een bank. Zo leert u de stad op een 
andere manier kennen. City Golf is dus 
een prima alternatief voor een stads-
wandeling, want onderweg vertelt de 
begeleider u leuke weetjes over de 
stad. 

Bovendien kan iedereen deelnemen 
aan City Golf. U hebt geen ervaring 
met golf nodig. Voor u begint te spe-
len, krijgt u immers een spoedcursus.

Sinds 1 september kunt u ook in He-
rentals een partijtje City Golf spelen. 
Dat kan in groepen vanaf vier perso-
nen, van maandag tot zondag, het hele 
jaar door. reserveren kan via www.ci-
ty-golf.be. Een partijtje City Golf duurt 
twee tot drie uur en kost 20 tot 25 euro 
per persoon, afhankelijk van het aan-
tal holes waarnaar u speelt. Voor grote 
groepen is er een groepskorting.

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

Van 19/09      
tot 18/10

tEntOOn laura De Coninck – Naar de letter / lakenhal / Op vrijdag,  
zaterdag en zondag van 14 tot 17 uur

Tot 30/11 tEntOOn tabula rasa vzw: alida Luyten – Kunst reist/rijst / Koffiehuis  
Cappuccino, Hofkwartier 9

Zo 27/09 OPEn  Open dag brandweer / Oud-Strijderslaan 1 / vanaf 13 uur

Do 01/10 UiT Creacafé: handwerk / De Cirkel, lierseweg 132 / Van 13.30 tot  
17 uur / Info: tel. 014-24 66 90, delink@ocmwherentals.be

tHEatEr Theaterspektakel – Thee met honing of met citroen? /  
Kamertheaterzaal van ’t Hof / 20 uur

HUMOr Begijn le Bleu - Ontploft! / cc ’t Schaliken / 20 uur

DANS Helka – When the Birds Fly Low, the Wind Will Blow / cc de Werft, 
Werft 32, Geel / 20.15 uur 

Vr 02/10 INFO   Mobiele lijnwinkel / lakenhal, Grote Markt / Van 8.30 tot 14.30 uur 

tHEatEr Theaterspektakel – Thee met honing of met citroen? /  
Kamertheaterzaal van ’t Hof / 20 uur

KLassIEK Mannenkoor van Sint-Petersburg o.l.v. Vadim Afanasiev – Festival  
van Vlaanderen / Sint-Waldetrudiskerk, Kerkstraat, Herentals /  
20 uur 

Za 03/10 UiT Foto- en digisalon Anthony Fotoclub / Sint-Antoniuszaal,  
Kapucijnenstraat 7 / Van 13 tot 22 uur

tHEatEr  Theaterspektakel – Thee met honing of met citroen? /  
Kamertheaterzaal van ’t Hof / 20 uur 

UiT Vaar mee met de milieuboot / Albertkanaal, sluis Herenthoutseweg 
/ 14 uur

G-sPOrt Pannenkoekengym en -dans / De Vossenberg, Markgravenstraat 93 / 
Van 11 tot 12 uur en van 13 tot 14 uur

MUZIEK Music for a Smile / t.v.v. vzw Prader-Willi Vlaanderen / Koetshuis le 
Paige, Nederrij 89 / 19 uur / Info: www.musicforasmile.be

Zo 04/10 WOOrd Jan De Smet en Bavo Claes – Boeken en Bubbels / lakenhal /  
10.30 uur

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

UiT Natuurpunt Nete en Aa – Turen naar Vogelkuren / Vogelkijkhut  
Snepkensvijver, lichtaartseweg / Van 9 tot 11 uur

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

Van 04/10       
tot 08/10

KErMIs Kermis in Noorderwijk / Dorpsplein

Di 06/10 raad  Gemeenteraad / raadzaal administratief centrum,  
Augustijnenlaan 30 / 20 uur

UiT Creacafé: verwennerij voor de hond / De Cirkel, lierseweg 132 /  
Van 13.30 tot 17 uur / Info: tel. 014-24 66 90,  
delink@ocmwherentals.be

sEnIOr Grijze Panters – Themadag Ouderenraad provincie Antwerpen /  
Info: Yvonne, tel. 014-21 42 65

sEnIOr Bingo / ’t Convent, Begijnhof 17 / 13.30 uur

Wo 07/10 HUMOr Youssef El Mousaoui – Helemaal alleen (try-out) / Jeugdhuis 10r20 
/ 20 uur

Do 08/10 raad Milieuadviesraad / Administratief centrum, Augustijnenlaan 30 /  
20 uur

tHEatEr Theaterspektakel – Thee met honing of met citroen? /  
Kamertheaterzaal van ’t Hof / 20 uur

tHEatEr Bruno Vanden Broecke en De Verwondering – Socrates / 
cc ’t Schaliken / 20 uur

CIrCUs Cirque aïtal – Pour le meilleur et pour le pire / de Hoge rielen /  
20.15 uur

aanKOndIGInGEn

dienstencentrum ’t Convent
Voordracht over het kermisfeest
Zin in een vleugje nostalgie? Kom dan op dinsdag 13 oktober om 
14 uur naar het dienstencentrum. Daar kunt u samen terugblikken 
op een oude volkstraditie: het kermisfeest. Alex Vercammen start 
met nostalgische beelden van de processie op het Begijnhof van 
Herentals. Vervolgens kunt u luisteren naar Eddie niesten, me-
dewerker agrarische geschiedenis aan de Katholieke Universiteit 
leuven en schrijver van gastronomische en culinaire boeken. Sa-
men met de aanwezigen haalt hij herinneringen op aan de smake-
lijke recepten van vroeger.

De lezing is een organisatie van dienstencentrum ’t Convent, in 
samenwerking met Vormingplus Kempen en de Grijze Panters. In-
schrijven kan bij het Convent (tel. 014-28 20 00, 
dienstencentrum@ocmwherentals.be).

Bingo
Op dinsdag 6 oktober gaat het nieuwe bingoseizoen van start. 
Elke eerste dinsdag van de maand is iedereen om 13.30 uur wel-
kom om mee te spelen.

Bloeddrukmeting
Elke tweede dinsdag van de maand kunt u tussen 14 en 16 uur in 
het Convent terecht voor een gratis bloeddrukmeting door een 
verpleegkundige. De volgende meting is op dinsdag 13 oktober.

Infopunt dementie
Op dinsdag 13 oktober houdt het Infopunt Dementie een zitdag 
in het dienstencentrum. Van 14 tot 16 uur kunt u er terecht met al 
uw vragen over dementie. De dienstverlening is gratis.

Meer informatie: dienstencentrum ’t Convent, Begijnhof 17, 
tel 014-28 20 00, dienstencentrum@ocmwherentals.be
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Do 08/10 tHEatEr KunstZ – A Reason to Talk (Circuit X) / cc de Werft, Werft 32, Geel / 
20.15 uur 

Vr 09/10 tHEatEr Theaterspektakel – Thee met honing of met citroen? /  
Kamertheaterzaal van ’t Hof / 20 uur

UiT Velt-Middenkempen – Bio-taarten en feestgebak / kOsh Campus 
Bovenrij, Bovenrij 30 / van 20 tot 22 uur

Za 10/10 tHEatEr  Theaterspektakel – Thee met honing of met citroen? /  
Kamertheaterzaal van ’t Hof / 20 uur

MUZIEK Lennaert Maes, andries Boone en Pé reynders – Als de nacht … 
en een wandeling in Noorderwijk / Zaal Adinex, Brouwerijstraat 5, 
Noorderwijk / 19 uur 

UiT Nacht van de Duisternis – lichthinderwandeling van ASH Polaris / 
Stadspark / 20 uur

Zo 11/10 UiT Muntenbeurs van Numismatica – Chinese munten en bankbiljetten 
/ Sint-Antoniuszaal, Kapucijnenstraat 7 / Van 8.30 tot 12 uur / Info: 
www.numismatica-herentals.be

TUIN TuinHier – Onderhoud en snoei van siergewassen / kOsh Campus 
Scheppersstraat / 10 uur

G-sPOrt IJs(jes)schaatsen / IJsbaan BlOSO-centrum /  
Van 12.30 tot 13.30 uur

UiT Herfst- en Winterwandeling / Bar Bier, Bovenrij 22 / 14.30 uur

Di 13/10 sEnIOr Voordracht – Kermis / ’t Convent, Begijnhof 17 / Van 14 tot 16 uur

sEnIOr Gratis bloeddrukmeting door een verpleegkundige / ’t Convent, 
Begijnhof 17 / Van 14 tot 16 uu 

INFO Zitdag infopunt dementie / ’t Convent, Begijnhof 17 /  
Van 14 tot 16 uur 

INFO Infosessie Natuurpunt Nete & Aa – Een goed doel in uw testament / 
Oud Gasthuis, Nederrij 133/A / Om 10.30 uur en om 14.30 uur

Wo 14/10 HUMOr Puppetry of the Penis – Live / cc ’t Schaliken / 20 uur

Do 15/10 SOCIO  Dag tegen Kanker / AZ Herentals, Nederrij 133

INFO Infoavond over nieuw beleid voor jongeren met een handicap /  
Sociale campus Spiegelfabriek, lierseweg 132 / Van 19.30 tot 22 uur

MUZIEK Billie rodney  – Boke Hertals / Foyer cc ’t Schaliken / 12.15 uur

DANS Sabine Molenaar/ Sandman – Touch Me / cc de Werft, Werft 32, Geel 
/ 20.15 uur

Vr 16/10 VrOUW Vrouwenraad: sjaaltjes knopen met Ivonne Sülzle / Fundatiehuis, 
Begijnhof 27 / 14 uur / Info: louisa Van Sand, tel. 014-22 00 55

QUIZ Quiz-ze-Vrij-avond van Amnesty International / cc ’t Schaliken /  
20 uur

WErELd-
MUZIEK

숨[su숨m] – Koreaanse muziek / CC Zwaneberg, Cultuurplein 1,  
2220 Heist-op-den-Berg / 20 uur

Za 17/10 UiT Dag van de Kringwinkel / lierseweg 132/A / Van 9.30 tot 17 uur

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

Zo 18/10 MUZIEK Harmonieorkest van het Sint-Jozefscollege – Dream Cruise /  
cc ’t Schaliken / 14.30 uur

MUZIEK Koninklijk Sint-Franciscuskoor – Jubileumconcert / Sint-Antoniuskerk 
/ 15 uur

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

Ma 19/10 FEEst Bar Sanseveria en Bar Americana – Van Ertvelde tot Las Vegas  
(Seniorenfeest) / cc 't Schaliken / 14 uur 

Di 20/10 BLOEd Bloedinzameling rode Kruis / Parochiecentrum noorderwijk,  
ring 27 / Van 17.30 tot 20.30 uur

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.

Di 20/10 FEEst Bar Sanseveria en Bar Americana – Van Ertvelde tot Las Vegas  
(Seniorenfeest) / cc 't Schaliken / 14 uur

SOCIO Familiegroep dementie – rol van de familie na opname in een  
woonzorgcentrum / WZC Bremdael, Ernest Claesstraat 54 /  
Van 14 tot 16 uur

Wo 21/10 FIEts Fietsgraveren / Fietspunt aan het station / Van 12 tot 16 uur

SOCIO VIVA-SVV – Ouder worden, jonger blijven / Well2Day-centrum,  
Zandstraat 42 / 20 uur

Van 21/10       
tot 17/11

tEntOOn Stedelijke Academie voor Beeldende Kunst – Woensdagnamiddag / 
De Vitrine, Markgravenstraat 77

Do 22/10 sEnIOr Grijze Panters – Wandelen / Info: Yvonne, tel. 014-21 42 65

tHEatEr Frans Vercammen – Jeugd naar Ernest Claes / Kamertheaterzaal  
van ’t Hof, Grote Markt 41 / 20 uur

INFO Infomoment Cohousing Herentals / Sociale campus Spiegelfabriek, 
lierseweg 132 / 19.45 uur

Vr 23/10 JEUGd Ontbijt Dag van de Jeugdbeweging / lakenhal en de Dorpshuizen  
van Noorderwijk en Morkhoven / Van 7.30 tot 8.30 uur

JEUGd nacht van de Jeugdbeweging / Jeugdhuis 10r20 / 21 uur

UiT nacht van het Kempens Erfgoed

KLassIEK Kamerfilharmonie Vlaanderen o.l.v. Herman Engels – Romantiek /  
CC Zwaneberg, Cultuurplein 1, 2220 Heist-op-den-Berg / 20 uur

Za 24/10 KLassIEK Telescoop Atelier van ASH Polaris / Jeugddienst, Stadspark /  
Van 15 tot 18 uur

INFO Telescoop Atelier van ASH Polaris / Jeugddienst, Stadspark /  
Van 15 tot 18 uur

G-sPOrt Wafelbowling / Bowling Het Ven (Vennen 35) / Van 14 tot 16 uur

QUIZ Quiz van base- en softballclub Titans / Zaal Nieuwland (Nederrij 100) 
/ Info: www.titans-bsc.be

Zo 25/10 WErELd-
MUZIEK

Volosi – Poolse volksmuziek / CC Zwaneberg, Cultuurplein 1,  
2220 Heist-op-den-Berg / 20.30 uur

tHEatEr de kolonie mt en Moussem – UMM (+4 jaar) / cc ’t Schaliken /  
14.30 uur 

TUIN TuinHier – bloemschikken: grafstuk / kOsh Campus Scheppersstraat 
/ 10 uur

WandEL Volle buikjestocht van KWB Herentals / Sint-Antoniuszaal,  
Kapucijnenstraat 7 / 11.30 uur

UiT Herfst- en Winterwandeling / UNICO, Grote Markt 13 / 14.30 uur

Di 27/10 raad raad voor Maatschappelijk Welzijn / Kantoor van de OCMW- 
secretaris, Nederrij 133/A / 20 uur

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

sEnIOr Grijze Panters – Eten in ’t stoktshof / turnhout / Info: ruf,  
tel. 014-21 12 69

FIlM Film – X+Y / cc ’t Schaliken / 20 uur 

Do 29/10 BLOEd Bloedinzameling rode Kruis / Parochiezaal Morkhoven, 
Goorstraat 1 / Van 17.30 tot 20.30 uur

HUMOr lankmoed – Onvergetelijk / cc ’t Schaliken / 20 uur

Vr 30/10 JAZZ Tutu Puoane Sextet – I Langa / Zaal Ootello, Ezaart 162, Mol /  
20.15 uur

Van 31/10        
tot 22/11

tEntOOn Ann Verelst – Waste Land / lakenhal / op vrijdag, zaterdag en  
zondag van 14 tot 17 uur 
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aCtIeVe SenIOr

Okra Sint-Waldetrudis
Elke dinsdag tUrnEn Sportcomplex De Vossenberg / Van 14 tot 15 uur  

Info: Suzanne Noyen, tel. 014-23 10 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 BUrGErZaKEn

 Geboorten
 14/06 Wannes, zoon van Vicky Van Gehuchten en Jef Van de Vel
 18/07 Emily, dochter van Kati räbinä en Patrik silva Mesquita
 24/07 Iliana, dochter van Anais Pleysier en Kenneth Bastiaens
 26/07 Mare, dochter van Evi Belmans en Gunter Geens
 26/07 Bram, zoon van Sofie Schelfhout en Stijn leunis
 29/07 Phillip, zoon van Sofia Zolota en Sofoklis Sarantis
 30/07 louis, zoon van An luyten en Jan Goris
 30/07 Mattis, zoon van Helena Vandenven en Kevin De Meyer
 04/08 Dries, zoon van Veerle Devisch en Bart Marinus
 06/08 Paulien, dochter van Dorien Schoonhoven en Filip Frees
 07/08 Mille, zoon van Annelies Caethoven en Tom Wijns
 07/08 Vic, zoon van Yoo-Kyung Bruyndonckx en Jef Engelen
 09/08 louise, dochter van Britt Cavens en Gwen Pardon
 09/08 Bobbie, zoon van lise Feyaerts en Door Beutels
 11/08 Julie, dochter van Daisy Kraft en Maarten Govers
 13/08 louise, dochter van Katrien Verveckken en Peter Buysse
 17/08 Bente, dochter van liesbet Meylemans en Tom Steijnen
 18/08 Maithé, dochter van Ann Nicasi en Mark Meeuws
 25/08 loes, dochter van lies Willemsen en Alain Niclot
 26/08 Mil, zoon van Mien Salaets en Jelle Sels
 28/08 Elise, dochter van nathalie Vermeylen en nik driessens
 30/08 Florien, dochter van Karla Boeckx en David Soentjens
 31/08 thorin, zoon van Jennie Lambrechts en Erwin nuyts

 Overlijdens
 28/07 august rombouts (86), weduwnaar van theodelinda Verhoeven
 01/08 Theofiel Fauter (79), echtgenoot van Irma lemmens
 04/08 Jozef Valckiers (86), weduwnaar van Celina Van De Water
 04/08 Justina Buyckx (83), weduwe van Emiel Van de Ven
 04/08 Gabriella De Haes (71), weduwe van ludovicus Janssens
 07/08 Willy dom (76), echtgenoot van Juliette de ridder
 08/08 Willy leysen (68), echtgenoot van lea Buls
 08/08 Martha Dieltjens (89), weduwe van ludovicus Dams
 11/08 Willy Van Eijnde (64)
 12/08 Joseph attah (30), echtgenoot van rose dansoaa
 12/08 Edwin de Boes (76), echtgenoot van Irena Cornelis
 13/08 Maria De Busser (96), weduwe van Godfried Verellen
 16/08 August luyten (85), echtgenoot van Maria Joris
 19/08 Maria Noteltiers (99)
 21/08 Karel Vets (76), echtgenoot van Maria Glassée
 26/08 Augustinus Smets (80)
 27/08 Jan druyts (80), weduwnaar van Emiliana Eyckens
 31/08 Joachim Peelaers (36), echtgenoot van Kelly laureys

 Huwelijksaankondigingen
 Danny Clissen en Anneleen Dekkers
 Hans Otten (Kasterlee) en Christina Van looy

 Huwelijken
 Marco Schilders en An Geysen
 Manuel Meeus en Nathalie Van Dromme
 luc Beirens en Margareta Van Tendeloo
 rolf timmermans en Eline Lenaerts
 Kristof Kempenaers en Shana Dierckx
 Sven Willems (Brecht) en Marlies Van looy
 Thomas Cloots en Bieke Baeten
 Niels Verellen en Joke Van Ginckel
 andy Cuyvers en Els Haest
 rudolf Van Camp en Monique de Maeyer
 Frederik De Wit (Westerlo) en Nikki Goolaerts
 Steven Trindade en Sarah Willems
 Maarten Verwimp en Samantha Van den Heuvel
 Bram Van roy en Karen Claes
 Johan Jacobs en Sandra Gentry
 Stijn Tutelaars en liesbeth lorriper
 Jef de schutter en renée Cambré
 Tom Blockhuys en Dagmara Szulzycka
 lars Van Crombrugge en lotte Stevens
 Johnny Berkmans en Mary-Jo Daminet
 Kris Proost en Marijke Verwimp
 Ief Grijp en Dorien Slegers
 Jelle Vanhoof en Joke Torfs
 luc Kerkhofs en Nadine Van Peer
 Johnny Kempenaers en Dorien Smets
 Wesley Eelen en Ellen debecker
 Frederik Cremers en Isabelle Van Landeghem-de rauw
 Nick Van looy en Steffi Vermeylen
 nils Vanderstraeten en Ineke Van Eetvelde
 Jonas Wagemans en Silke Den Abt
 Jorrit Proost en Cindy rieberghs
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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
Vanaf 26 oktober vinden de zitdagen plaats in de discrete 
loketten van het stadsloket.

rijksdienst voor pensioenen
eerste dinsdag van 10 tot 12 uur 

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

rijksdienst voor de sociale verzekering van 
zelfstandigen 
(pensioenen, ziekteverzekering, kinderbijslag, ... voor 

zelfstandigen)
tweede woensdag van 9 tot 11 uur

Commissie voor Juridische Bijstand
gratis juridisch advies door een advocaat
iedere maandag van 17.30 uur tot 19.30 uur 
Vanaf 26 oktober werkt de commissie voor juridische 
bijstand op afspraak. Maak een afspraak via  
www.herentals.be/afspraak.

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
[i] schepen.mien.van.olmen@herentals.be

schepen Jan Bertels
Financiën, jeugd, internationale samenwerking, informatica,   
huisvesting, OCMW en kerkfabrieken

maandag van 18.30 tot 19.30 uur of na afspraak
[i] schepen.jan.bertels@herentals.be

schepen Ingrid ryken
Cultuur, bibliotheek, kunstonderwijs, archief, erfgoed en  
museumbeleid, toerisme en jumelages

maandag van 18.30 tot 19.30 uur of na afspraak
[i] schepen.ingrid.ryken@herentals.be

schepen Wies Verheyden 
Sport en personeel

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

schepen Jan michielsen
Mobiliteit, middenstand en lokale economie, markten en foren

alleen na afspraak
[i] schepen.jan.michielsen@herentals.be

schepen anne-mie Hendrickx
Preventie, gelijke kansen en integratiebeleid, gezondheidsbeleid, 
kinderopvang, sociale economie en seniorenprojecten

maandag van 10 tot 12 uur of na afspraak
[i] schepen.anne-mie.hendrickx@herentals.be

schepen Fons michiels
Sociale zaken en voorzitter OCMW

alleen na afspraak
[i] voorzitter@ocmwherentals.be
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OPenInGStIJden StadSdIenSten
ma dI WO dO Vr za zO

admInIStratIeF CentrUm
Gesloten op woensdag 21 oktober

nIeUWe OPenInGSUren
VanaF 26/10

09.00-12.00

17.00-19.30

09.00-12.00
13.30-16.00
17.00-19.30

09.00-12.00
13.30-16.00

09.00-12.00

09.00-12.00

09.00-12.00

09.00-12.00
13.30-16.00

09.00-12.00

09.00-12.00
13.30-16.00

09.00-12.00

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
Gesloten op maandag 26, dinsdag 27 
en woensdag 28 oktober

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

BIBLIOtHeek nOOrderWIJk
Gesloten op maandag 26 en woensdag 
28 oktober

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

WedStrIJdBad 07.30-08.30
12.00-16.30

07.30-08.30
12.00-16.30
17.30-21.00

07.30-08.30
12.00-13.00
14.00-21.00

07.30-08.30
12.00-16.30
17.30-21.00

07.30-08.30
12.00-16.30
17.30-21.00

09.00-17.00 09.00-17.00

reCreatIeBad- en
dOeLGrOePenBad

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

SCHaatSBaan BLOSO 09.00-12.00
13.30-16.00

09.00-12.00
13.30-16.00

09.00-12.00
13.30-16.00
18.30-21.00

09.00-12.00
13.30-16.00

09.00-12.00
13.30-16.00
17.30-20.15

14.00-16.00
16.30-18.30
19.00-20.30

10.00-12.00
13.30-17.00
17.30-19.00

nIeUWe OPenInGSUren
VanaF 26/10

09.00-12.00 09.00-12.00 09.00-12.00 09.00-12.00 09.00-12.00
13.30-16.00
17.00-19.30


