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

Infomoment over de heraanleg van binnengebied ’t Schaliken
Het stadsbestuur laat het binnengebied achter cultuurcentrum ’t Schaliken ontwikkelen. Op korte termijn wil de stad
’t Loopke vernieuwen en een parkeerterrein aanleggen met
inrit aan de Belgiëlaan. Ook het Stadspark krijgt een opwaardering. Op lange termijn wil de stad de mogelijkheid creëren
voor de bouw van woningen met zicht op het park.
Samen met studiebureau BRUT/LAMA/Talboom startte de
stad een studie op. Wilt u daar meer over weten en wilt u
zelf ideeën aanbrengen voor de inrichting van het gebied?
Dat kan.
• Aan zaal ’t Hof (Grote Markt 41) en aan de ingang van het
Stadpark in de Belgiëlaan staan infopanelen. Daar vindt u
enquêteformulieren waarmee u uw ideeën kunt doorgeven.
• Op vrijdag 6 november staat er op de wekelijkse markt
een infostand aan zaal 't Hof.
• Op zaterdag 7 november kunt u om 9.30 uur deelnemen
aan een begeleide wandeling door het gebied. De wandeling start aan zaal 't Hof. Om 11 uur kunt u een presentatie
bijwonen in de Lakenhal. Achteraf is er mogelijkheid tot
discussie.

Dit project wordt gesteund door het Agentschap Ondernemen.

Wilt u deelnemen aan het participatiemoment op 7 november, schrijf u dan in bij het stadsloket (tel. 014-28 50 50, info@
herentals.be) of op www.herentals.be/binnengebied-schaliken.

voorwoord...

deze maand

Nieuwe stadsloket open, nieuwe afspraakregels in voege
Sinds enkele dagen is het nieuwe stadsloket open. De oude lokettenzaal
werd omgebouwd tot een moderne ruimte waar u met alle vragen voor de
stadsdiensten aan één ontvangstbalie terecht kunt. Aan discrete loketten
met meer privacy wordt u dan verder geholpen. Een modern klantgeleidingssysteem roept u op als het uw beurt is.
De modernisering gaat nog veel verder. Voortaan maakt u een afspraak, per telefoon of via de website, als u bij de stadsdiensten wil langskomen. U komt dan op het afgesproken uur en wordt direct
geholpen. Gedaan met de soms lange wachtrijen aan onze loketten, onze service wordt just-in-time.
Bij deze drastische verandering komen ook nieuwe openingsuren. Voortaan kunt u de ganse maandag bij ons terecht, maar op andere dagen enkel in de voormiddag. Zo kunnen onze medewerkers
de afspraken efficiënter plannen, en 's namiddags de dossiers afwerken. Tijdswinst voor iedereen.
Meer en meer diensten kunt u ook thuis via ons e-loket krijgen; in vele gevallen is een verplaatsing
naar de stadsloketten niet meer nodig.
In de eerste maanden zullen er zeker kinderziektes voorkomen. Zo'n verandering vraagt immers een
aanpassing van u, onze burgers-klanten, maar ook van het stadspersoneel. Geef deze aanpassingen
de kans om hun meerwaarde te bewijzen. Met deze modernisering zullen we immers een snellere
en betere service kunnen geven, tegen een lagere kost. En daar zijn we allemaal mee gebaat.
Uw burgemeester,
Jan Peeters
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telkens als er een nieuwe Stadskrant is.

Op vrijdag 13 november neemt Herentals deel aan de actiedag tegen woninginbraken. Onder de noemer ‘1 dag niet’ willen het stadsbestuur en de Lokale Politie Neteland, samen met u, inbrekers een
halt toeroepen.
Vanaf 19 uur bent u welkom op een informatieavond in de Lakenhal. U krijgt er uitleg over de buurtinformatienetwerken (BIN’s)
en over het gratis diefstalpreventieadvies van de stad. Er zijn ook
slotenmakers en installateurs aanwezig, die u alles kunnen vertellen over camerabewaking, alarminstallaties, hekken, kluizen en
andere manieren om uw woning te beveiligen.
Voorkom woninginbraak tijdens de donkere wintermaanden
• Maak uw huis goed zichtbaar met binnen- en buitenverlichting en een laag gesnoeide voortuin.
• Vergeet de zij- en achterkant niet, want daar slaan ongewenste gasten bij voorkeur toe.
• Help de inbreker niet: berg uw ladder en tuingereedschap goed op.
• Leg waardevolle voorwerpen uit het zicht, registreer en fotografeer ze.
• Beheer uw sleutels goed. Leg ze niet onder de deurmat of in de bloembak.
• Sluit altijd alle ramen en deuren, zelfs als u maar enkele minuten weg bent. Vergeet ook de
garage, het tuinhuis en het kelderraam niet.
• Geef uw huis een bewoonde indruk als u op vakantie bent. Vermijd een volle brievenbus en
maak goede afspraken met de buren.
Meer informatie
• dienst preventie, administratief centrum, Augustijnenlaan 30, tel. 014-28 50 50,
preventie@herentals.be
• Lokale Politie Neteland, Molenvest 23, tel.014-24 42 00, info@politieneteland.be

Allerheiligen en Allerzielen
In de periode rond Allerheiligen doen de stadsdiensten extra hun best om de begraafplaatsen
netjes te houden. Ook u kunt een handje toesteken door afgestorven planten en verwelkte
bloemen op de graven te verwijderen. Als dat niet gebeurt, doen de stadsdiensten het in de
loop van december. Potten die u graag
terug wilt, kunt u dus het beste wegnemen voor 1 december. Het stadsbestuur
vraagt u om zeker geen potten in te
graven. Dat bemoeilijkt het onderhoud
en maakt de doorgang tussen de perken smaller. Om te voorkomen dat uw
bloempot omvalt, kunt u een bloempothouder gebruiken. De beheerder van de
begraafplaats stelt ze gratis ter beschikking.
De begraafplaatsen van Herentals, Noorderwijk en Morkhoven zijn elke dag te
voet toegankelijk van 8 tot 18 uur. Mensen die slecht te been zijn, mogen op
vrijdag van 13 tot 15.30 uur en op zaterdag van 13 tot 17 uur met hun wagen op
de begraafplaats van Herentals. Alleen
op vrijdag 30 oktober en zaterdag 31
oktober mag u niet met de auto op de
begraafplaats.
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Oproep beheerorgaan cultuurcentrum en bibliotheek
Het beheerorgaan van cultuurcentrum ’t Schaliken en de Stedelijke Openbare Bibliotheek is
een commissie die de inrichtende overheid bijstaat bij het beheer van beide instellingen. Naast
afgevaardigden uit de gemeenteraad maken ook vertegenwoordigers van de gebruikers van
het cultuurcentrum en de bibliotheek deel uit van het beheerorgaan. Hebt u een gezonde interesse voor cultuur en bibliotheek en voelt u zich geroepen om lid te worden van het beheerorgaan? Stuur dan voor 1 december 2015 uw kandidatuur naar het college van burgemeester
en schepenen, administratief centrum, Augustijnenlaan 30, 2200 Herentals. U kunt ook mailen naar info@herentals.be. In uw kandidatuur vermeldt u uw contactgegevens (naam, adres,
leeftijd) en de motivatie waarom u lid wil worden van de commissie. Voeg ook uw curriculum
vitae toe.

Infosessie over reanimatie en het gebruik
van de defibrillator
Om mensen met een hartstilstand te redden, moet u snel
kunnen reageren. Daarom
willen de stad en het Rode
Kruis zo veel mogelijk inwoners laten kennismaken met
reanimatie en het gebruik
van de defibrillator. Op dinsdag 10, 17 en 24 november
en 1 december kunt u een
infosessie volgen. De sessies
starten telkens om 19 uur en
vinden plaats in de gebouwen
van het Rode Kruis (Schoolstraat 46). Inschrijven is verplicht en kan bij het stadsloket (tel. 014-28 50 50,
info@herentals.be) of bij Marc
Lauwen (tel. 014-30 74 80).
Deelnemen is gratis.
De infosessies maken deel uit van het project Herentals Hartveilige Stad. De stad en het Rode
Kruis zullen de komende twee jaar regelmatig opleidingen organiseren voor de inwoners van
Herentals, Noorderwijk en Morkhoven.

Politie houdt verscherpt toezicht op parkeren
In november voert de Lokale Politie Neteland extra controles uit op geparkeerde voertuigen in het
stadscentrum. Werkt u in het centrum of wilt u rustig een halve dag door de winkelstraten kuieren,
kom dan bij voorkeur met het openbaar vervoer of met de fiets. Neemt u toch de wagen, dan kunt
u gratis parkeren op de Augustijnenlaan, de Belgiëlaan, de Molenvest en aan het station.

Elektrische wagen
bespaart de stad
meer dan
1.200 kilogram CO2
Sinds december 2013 rijdt de groendienst van de stad rond met een
elektrische wagen. De wagen heeft
ondertussen bijna 8.000 kilometer
achter de wielen. Bij de groendienst
is iedereen tevreden over de wagen.
Hij rijdt heel soepel. Alleen, de motor
van de wagen is zeer stil. Daardoor is
het mogelijk dat voetgangers en fietsers hem niet tijdig opmerken. Maar
de chauffeurs houden daar natuurlijk
rekening mee als ze in de binnenstad
rondrijden.
De wagen wordt vooral door de
teamleider van de groendienst gebruikt, om van de ene ploeg van de
groendienst naar de andere te rijden.
Die ploegen zijn verdeeld over heel
Herentals, Noorderwijk en Morkhoven,
en de teamleider gaat regelmatig
ter plaatse kijken of alles vlot verloopt. Soms gebruiken ook de dienst
schoonmaak en de dienst reiniging de
wagen, maar dat is meestal als ze niet
over een andere wagen beschikken.
Met de elektrische wagen komt de
stad voor een groot deel tegemoet
aan de doelstellingen van het burgemeestersconvenant. Daarmee wil de
stad tegen 2020 haar CO2-uitstoot met
20 procent verminderen. Deze elektrische wagen is daar een uitstekend
hulpmiddel bij, want hij stoot geen
CO2 uit. Als de groendienst dezelfde
afstanden zou afleggen met een wagen op benzine, dan had de dienst
nu al meer dan 1.200 kilogram CO2 in
de lucht gebracht. Daar zit het grote
voordeel: geen uitstoot betekent gewoon een veel gezondere stad.

Voor een korte uitstap kunt u ook in de meeste centrumstraten gratis parkeren. In deze ‘blauwe
zone’ moet u van 9 tot 18 uur uw parkeerschijf gebruiken, behalve op zondagen en feestdagen.
Parkeren met een parkeerschijf kan maximaal twee uur lang. Bewoners kunnen hier onbeperkt
parkeren met hun bewonerskaart.
Parkeert u op de Grote Markt, achter zaal ’t Hof of hotel Karmel, aan de Sint-Waldetrudiskerk, in
de Zandstraat, de Bovenrij, het Hofkwartier of de Fraikinstraat, dan moet u daarvoor betalen. Dat
kan met muntgeld, een bankkaart, een sms of de betaal-app. U hebt hier wel recht op het gratis
Herentals kwartiertje. Vergeet niet dat u ook dan een parkeerticket uit de automaat moet halen of
een parkeersessie moet opstarten.
november 2015
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Strooidienst staat klaar

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

Van begin november tot eind maart staan de uitvoeringsdiensten vierentwintig uur per dag en
zeven dagen per week paraat om gladde wegen te bestrijden. De strooidiensten van de stad
zorgen voor de gemeentelijke wegen en fietspaden, de strooidiensten van het Vlaamse Gewest
voor de gewestwegen (Lierseweg, Poederleeseweg, Lichtaartseweg, Aarschotseweg, Geelseweg, ringlaan, ...). Hou er rekening mee dat het gestrooide zout pas effect heeft als er intensief
over gereden, gefietst of gestapt wordt.
Omdat Herentals ettelijke kilometers wegen telt en de strooidiensten niet overal tegelijk kunnen zijn, gaan ze in fasen te werk.
• In de eerste fase pakken de strooiploegen de drukste wegen en fietspaden aan. Ze besteden
in het bijzonder aandacht aan de bereikbaarheid van het ziekenhuis, het station en de industriezone.
•	Daarna rijden ze langs de belangrijkste invalswegen en hellingen. Ze zorgen er ook voor dat
scholen en andere openbare gebouwen veilig bereikbaar zijn. Op schooldagen volgen de
strooiploegen dan ook andere rondes dan tijdens het weekend of vakanties.
• In een volgende fase trekken de strooidiensten naar de belangrijkste wegen binnen woonwijken.
• Pas daarna strooien de diensten op aanvraag.
Veel inwoners dragen elke winter hun steentje bij door na sneeuwval de stoep voor hun woning
sneeuw- en ijsvrij te maken. Het stadsbestuur dankt deze mensen en roept alle Herentalsenaren
op om hun voorbeeld te volgen. Het is niet alleen een daad van goed burgerschap, het is ook
een verplichting die sinds 1942 in onze stad van kracht is.
Tip: veeg de sneeuw samen op de stoeprand en niet in de goot. Zo kan het smeltwater sneller
wegvloeien.

Neem deel aan de kerstmarkt
Op zondag 13 december staat de kerstmarkt weer op de Grote Markt. De organisatie zoekt nog
particulieren, verenigingen of handelaars die tussen 13 en 18 uur typische kerstproducten willen
verkopen of een hobby of een ambacht die verband houdt met Kerstmis willen tonen. Kraampjes
met niet-alcoholische drankjes of eten voor onmiddellijke consumptie zijn ook welkom.
Om 16 uur start op het andere deel van de Grote Markt een gezellige avondkerstmarkt. Herentalse
verenigingen kunnen zich kandidaat stellen om een kraam uit te baten met drank en lekkere hapjes.
Op de avondmarkt mogen alcoholische drankjes geserveerd worden. De avondkerstmarkt eindigt
om 22 uur.
Inschrijven kan via www.herentals.be/kerstmarkt of bij de dienst toerisme
(Grote Markt 35, tel. 014-21 90 88, toerisme@herentals.be).
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In Noorderwijk zijn er vanaf 10.15
uur kransneerleggingen aan de SintBavokerk, op de oude en de nieuwe
begraafplaats en aan het monument
ter herdenking van de Eerste en de
Tweede Wereldoorlog. De herdenking
wordt om 12 uur afgesloten met een
receptie in café Sportwereld.
In het centrum van Herentals beginnen
de plechtigheden om 10.50 uur met een
bloemenhulde aan het monument van
de Boerenkrijg op de Grote Markt. Na
een misviering in de Sint-Waldetrudiskerk is er om 11.45 uur een kransneerlegging aan het monument voor de
gesneuvelden op de Molenvest. De
herdenking wordt afgesloten met een
receptie in de Lakenhal. Iedereen is
van harte welkom op de plechtigheden.

11.11.11
Sociale bescherming voor iedereen
U werkt uw hele leven en kunt nooit met pensioen. U wordt ziek maar kunt de dokter niet
betalen. U verliest uw baan. U bent uw hele oogst kwijt. Pech, dan hebt u geen inkomen meer.
Voor vijf miljard mensen op deze wereld is dit de harde realiteit. Nochtans heeft iedereen recht
op gezondheidszorg, een leefbaar inkomen en een waardige uitkering. Dat staat in verschillende internationale verdragen en aanbevelingen. Maar het is lang niet zeker dat u ook echt
kunt rekenen op deze sociale bescherming. Het hangt af van het land waarin u woont, of u
op het platteland of in de stad woont, of uw ouders rijk of arm zijn en of u een jongen of een
meisje bent. Dat is onrechtvaardig.
Daarom voert 11.11.11 samen met negentien andere partners (ngo’s, vakbonden en ziekenfondsen) campagne voor een goede sociale bescherming voor iedereen. Dat is nodig, want bij
miljarden mensen zorgt een kleine tegenslag voor levensgrote problemen.

Steun 11.11.11

Acties
Herentals
Zaterdag 7 november
• autowassen door
KWB Sint-Jan aan de
Sint-Jan-de-Doperkerk
(Molekens) –
van 14 tot 17 uur

Wilt u iets doen aan de sociale bescherming voor iedereen, dan kunt u 11.11.11 steunen via
een overschrijving op BE30 0000 0000 1111. Voor een gift van minstens 40 euro per jaar ontvangt u op het einde van maart van volgend jaar een fiscaal attest. 11.11.11 dankt u voor uw
gift!

Vrijdag 13 november

Multiculturele brunch

Zaterdag 14 november

De multiculturele brunch ten voordele van 11.11.11 vindt dit jaar plaats op zondag 29 november. Van 11 tot 13.30 uur serveren de derdewereldraad en deN Babbelhoek zuiderse specialiteiten in zaal 't Hof (Grote Markt 41). Voor 15 euro kunt u mee aanschuiven aan tafel. Kinderen
jonger dan veertien jaar betalen 7 euro. Inschrijven kan tot en met donderdag 26 november via
www.herentals.be/brunch of bij de dienst jeugd en internationale samenwerking (Stadspark
z/n, tel. 014-21 21 86).

• winkelactie Herentals

• winkelactie Herentals
• geldinzameling
Noorderwijk

Zondag 15 november
• winkelactie Herentals
• soepactie op de
zondagmarkt

Zondag 29 november

© REUTERS/Juan Carlos Ulate (Costa Rica, 2008)

• multiculturele brunch in
Zaal ’t Hof
(Grote Markt 41) –
vanaf 11 uur

SLECHTS 42% VAN DE WERKENDE BEVOLKING KAN AANSPRAAK MAKEN OP EEN PENSIOEN.
IN DE MEESTE LANDEN IS HET PENSIOEN VEEL TE LAAG OM VAN TE LEVEN.

11.11.11 zoekt helpende handen voor de geldinzameling
op 13, 14 en 15 november in Herentals en Noorderwijk.
Ook voor de brunch op 28 en 29 november is extra hulp welkom. Interesse?
Geef een seintje via tel. 014-21 21 86 of wereld@herentals.be.

Meer informatie:
dienst jeugd & internationale
samenwerking, Stadspark z/n,
tel. 014-21 21 86,
wereld@herentals.be
november 2015
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Wat te doen bij een overlijden
Wanneer een naaste overlijdt, krijgt u op korte tijd heel wat te verwerken. Boven op alle emoties komen nog administratieve verplichtingen
die u in orde moet brengen. Begrafenisondernemers en ziekenfondsen hebben uitgebreide brochures over wat u moet doen bij een overlijden. Wij sommen kort op waar u op moet letten.

Wat moet u direct na het overlijden doen?
• Waarschuw onmiddellijk een dokter, zodat die de dood kan vaststellen en een overlijdensverklaring kan opstellen. In een ziekenhuis
of rusthuis gebeurt dit automatisch.
• Neem contact op met een begrafenisondernemer of de uitvaartverzekering van de overledene. Begrafenisondernemers regelen de
begrafenis helemaal en doen meestal ook de aangifte van het overlijden bij de gemeente. U bent echter niet verplicht om een beroep
te doen op een begrafenisondernemer.
• Als de begrafenisondernemer de aangifte niet doet, ga dan zelf zo
snel mogelijk naar de burgerlijke stand van de gemeente waar de
persoon is overleden. Daar wordt dan een overlijdensakte opgemaakt. Vraag hiervan voldoende uittreksels. U hebt die nodig om
verschillende instanties op de hoogte te brengen van het overlijden.
• Ga na of de overledene een wilsbeschikking had voor de instemming of weigering tot orgaandonatie of de schenking van het lichaam aan de wetenschap. Indien dat zo is, laat het dan onmiddellijk
aan het ziekenhuis weten.

Wie moet u op de hoogte brengen?
Buiten familie, vrienden en kennissen moet u nog heel wat andere mensen, instanties en diensten op de hoogte brengen van het overlijden. Wie of
welke dat zijn, hangt af van de persoonlijke situatie. Denk bijvoorbeeld aan:
• de werkgever van de overledene en uw eigen werkgever
• het ziekenfonds
• de notaris of testamentuitvoerder
• de Directie-Generaal Personen met een Handicap
• het kinderbijslagfonds
• het fonds voor beroepsziekten of het fonds voor arbeidsongevallen
• de boekhouder
• banken en financieringsinstellingen
• verzekeringsmaatschappijen
•	Directie Inschrijvingen van Voertuigen (DIV)
• de verhuurder
• nutsvoorzieningen (elektriciteit, gas, water, telefoon, internet, kabel-tv, ...)
• abonnementen
• verenigingen
• bpost
6
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De begrafeniskosten
Houd alle facturen van de uitvaart, de begrafenis of crematie en eventueel van de ziekenhuiskosten goed bij. Die kosten worden verrekend
in de successierechten. Als de overledene geen familie had of als er
niet genoeg geld is, dan zoekt het OCMW samen met u naar een oplossing.

De nalatenschap en successierechten
Bij een overlijden blokkeert de bank de bankrekening en het spaarboekje van de overledene. Om dat geld vrij te maken, hebt u een attest
van erfopvolging nodig. Dat is een lijst met mogelijke erfgenamen. U
kunt het attest laten opstellen bij een notaris of, in bepaalde gevallen,
bij het registratiekantoor. De nalatenschap van de overledene (spaargeld, onroerend goed en andere eigendommen) wordt verdeeld onder de erfgenamen. De nalatenschap moet u binnen vier maanden na
het overlijden aangeven bij de fiscus. Die berekent de successierechten of erfenisrechten. Dat zijn taksen die de staat heft op de erfenis.

En de nabestaanden?
De partner en de kinderen van de overledene hebben recht op financiële steun en andere hulp. Denk maar aan een overlevingspensioen,
een inkomensgarantie voor ouderen, kinderbijslag, de uitbetaling van
verzekeringen, thuiszorg en slachtofferhulp. Ga langs bij de sociale
dienst van uw ziekenfonds of het OCMW. Een maatschappelijk werker
helpt u om deze zaken te regelen.

Rouwverwerking
Hebt u vragen of problemen, of wilt u gewoon met iemand praten?
Deze diensten zijn er om u te helpen:
• Huis van de Mens, Lantaarnpad 20, tel. 014-85 92 90,
herentals@demens.nu
• Centrum voor Geestelijke Gezondheidszorg, Hofkwartier 23,
tel. 014-41 09 67
• Werkgroep Verder (rouwen na zelfdoding), tel. 02-361 21 28,
www.werkgroepverder.be
• Ouders van een Overleden Kind (OVOK), www.ovok.be
• Trefpunt Zelfhulp, tel. 016-23 65 07, www.zelfhulp.be
• In de bibliotheek van Herentals kunt u een koffer lenen over rouwverwerking.

Meer informatie
Sociale dienst van het OCMW Herentals, Nederrij 133/A,
tel. 014-24 66 66. De openingstijden en zitdagen vindt u op pagina 19.

SOCIO
Als slapen niet lukt
Een baby neemt soms de dag voor de nacht,
een peuter slaapt soms moeilijk in en een
iets ouder kind wil soms helemaal niet naar
bed. Slaapproblemen bij jonge kinderen uiten zich op verschillende manieren. Tijdens
de infoavond op dinsdag 10 november komt
u meer te weten over de mogelijke oorzaken en eventuele oplossingen. Want goed
slapen is voor een kind heel belangrijk en
draagt bij tot een goede ontwikkeling van de
hersenen. De infoavond start om 19.30 uur
en vindt plaats in cultuurcentrum ’t Schaliken (Grote Markt 35). De toegang is gratis.
Inschrijven kan nog tot 3 november.

Dienstencentrum ’t Convent
Gezocht: vrijwillige lesgever Spaans
Spreekt u vlot Spaans en hebt u wat tijd over? Kom dan Spaanse les geven in het dienstencentrum. De lessen verlopen in een rustig tempo, op maat van senioren. Gezellig samenkomen is er even belangrijk als het leren op zich. Het OCMW biedt u een zinvolle tijdsbesteding en een forfaitaire vergoeding.

Meer informatie en inschrijvingen:
Martine Baetens, tel. 014-24 66 68,
martinebaetens@ocmwherentals.be

Ouderengezelschapsdienst
Hebt u de zorg opgenomen voor een bejaard familielid maar u moet enkele uren
weg? Bent u een zelfstandig wonende senior
en hebt u behoefte aan iemand die samen
met u een wandeling maakt? Neem dan
contact op met het Plaatselijk Werkgelegenheidsagentschap (PWA). Zij staan klaar om u
gezelschap te houden.
Meer informatie: PWA Herentals,
Molenvest 21, tel. 014-24 89 60,
pwa.herentals@skynet.be (elke voormiddag
open van 9 tot 12 uur en op maandag van
17.30 uur tot 19.30 uur)

Nieuw: cursus fotografie voor beginners
Op woensdag 18 november om 9 uur start het Convent met een nieuwe cursus fotografie
voor beginners. Bent u ouder dan 55 jaar, hebt u een digitaal fototoestel en kunt u met
de computer werken? Dan is deze cursus iets voor u! De cursus bestaat uit vier delen: de
camera, het beeld, workshops, en fotobeheer en -bewerking. Breng zeker de handleiding
van uw toestel mee.

Waarom een smartphone kopen?

Op dinsdag 24 november om 14 uur kunt u de infosessie Waarom zou ik een smartphone
kopen? bijwonen. Schrijf u vooraf in bij het dienstencentrum.

Seniorenweek
Dienstencentrum ’t Convent maakt van de Seniorenweek traditioneel een echte verwenweek. Op dinsdag 17 en vrijdag 20 november kunt u zich vanaf 13 uur laten verwennen met
een heerlijke voetmassage en een rustgevende warme drank. Deelnemen kost 5 euro. U
kunt zich inschrijven bij het dienstencentrum.

Blijf veilig mobiel

Mosselfeest
van Den Brand
Vzw Den Brand biedt opvang en ondersteuning aan personen met een handicap. Op
zaterdag 28 november is iedereen welkom
op het mosselfeest in de feestzaal van kOsh
Campus Bovenrij. Van 11.30 uur tot 14 uur
en van 16 tot 18.30 uur kunt u er genieten
van mosselen, stoofvlees en vol-au-vent
met friet. Inschrijven is niet nodig.
Meer informatie: www.denbrand.be

Op dinsdag 10 november om 14 uur brengt Mobiel 21 een voordracht over verkeersveiligheid. Als u ouder wordt, is het vaak niet meer vanzelfsprekend om u veilig in het drukke
verkeer te begeven. We geven u tips over hoe u zich zelfstandig kunt blijven verplaatsen en
hoe u uw onzekerheid kunt overwinnen. Schrijf u vooraf in bij het dienstencentrum.

Ondersteuningsgroep dementie
Op woensdag 25 november om 18 uur houdt de Ondersteuningsgroep Dementie een bijeenkomst. Ria Caers van Tandem, het regionaal expertisecentrum dementie, heeft het
over de beleving van dementie in de verschillende fasen van het ziekteproces. Lotgenoten
en familieleden van personen met dementie zijn welkom.
Meer informatie: dienstencentrum ’t Convent, Begijnhof 17,
tel 014-28 20 00, dienstencentrum@ocmwherentals.be
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PROGRAMMA CC 'T SCHALIKEN
Saxofoonkwartet CeDeL
Crossover (aperitiefconcert)
Zondag 8 november om 11 uur in de Lakenhal
CeDeL is een jong en enthousiast saxofoonkwartet.
Met Crossover maken de vier professionele muzikanten een kruisbestuiving tussen verschillende stijlen en stijlperiodes. Van fluweelzachte Bach-tinten
uit Lessons of the Master van Perry Goldstein tot
overdonderende grooves uit Heartbreakers van Jacob Ter Veldhuis.
Toegang: 12 euro / 9 euro (Vriendenpas) – inclusief aperitief

Peter De Graef en de kolonie mt
Rudy
Donderdag 12 november om 20 uur
in de schouwburg
Peter De Graef creëert Rudy, een pafferige psychiater die de hele maatschappij in vraag stelt. Hij geeft
af op winkels, banken, de entertainmentindustrie en
de manier waarop die de mensen aanzet tot meer
consumeren. Maar bovenal vertelt Peter De Graef
een liefdesverhaal over een passie die zo verblindend is dat u de echte liefde niet meer ziet.

Bert en Fred
8 Years, 5 Months,
4 Weeks, 2 Days
(+10 jaar)
Vrijdag 20 november om 20 uur
in de schouwburg
8 Years, 5 Months, 4 Weeks, 2 Days is
een spectaculaire, grappige en gevaarlijke circusshow. Hij is Bert. Zij is Fred.
Samen zijn ze Bert en Fred. Logisch.
Bert en Fred leven samen, werken samen, spelen samen. Het liefst met versgeslepen keukenmessen, muizenvallen en vogelpikpijltjes. Veilig is anders,
maar spannend is het wel.
Toegang: 14 euro / 11 euro
(Vriendenpas)

Toegang: 14 euro / 11 euro (Vriendenpas)

Anabel Schellekens en Natascha Pire
Marcella
Woensdag 18 november om 20 uur
in een Herentalse huiskamer
Marcella is een dansduet over een vrouw in gevecht
met zichzelf. Danseressen Anabel Schellekens en
Natascha Pire verrassen u met steelse blikken, het
wapperen van een rok en een blouse, het geschuifel
van voeten op het parket. En dat in de intieme sfeer
van een huiskamer.
Toegang: 12 euro / 8 euro (Vriendenpas)
Deze voorstelling loopt in samenwerking met de
Werft, Geel.

Boke for Life: Stad Van Licht

Donderdag 19 november om 12.15 uur in de foyer
Boke Hertals staat deze maand in het teken van Music for Life en vindt plaats onder de naam Boke
for Life.
De Lommelse groep Stad van Licht speelt opzwepende en dansbare indiepop. Hun muziek klinkt
puur en wordt vervolmaakt door de prachtige stem van Silke Ravesloot. De band kwam terug van
reizen door Azië en Australië met twaalf nummers waarin hun omzwervingen duidelijk weerklinken:
van rusteloze vulkanen en zonovergoten palmbomen tot eenzame nachten op de Chinese zee …
Toegang: gratis (met vrije bijdrage voor Music for Life)
8
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Week van de
Amateurkunsten
In 2016 vindt de Week van de Amateurkunsten (WAK) plaats van vrijdag 29
april tot en met zondag 8 mei. Het thema van de week is ‘MATCH!’ Het gaat
over samenwerken, uitdagingen, blind
dates, wedstrijden, confrontaties, … Iedereen die graag met kunst bezig is, kan
deelnemen aan de WAK, zowel individuele kunstenaars als verenigingen. Bezorg uw voorstel voor 1 december aan
cultuurcentrum ’t Schaliken via www.
herentals.be/inschrijving-WAK.

Stan Lee Cole
In Concert
Voorprogramma: Mister Catfish
Zaterdag 21 november om 20 uur in de schouwburg
Stijn Cole kent u als de vrolijke pianist van het Vierprogramma Scheire en de Schepping. Onder de naam
Stan Lee Cole brengt hij That's Why We Weep uit, een
rustige, sfeervolle cd met veel ballads. Live wordt Stan
Lee Cole bijgestaan door Tom Pintens (Zita Swoon, Het
Zesde Metaal, ...) en Dago Sondervan (Trixie Whitley, Daan, ...). Samen vormen zij de perfecte remedie tegen een druilerige of kille avond.
Mister Catfish speelt het voorprogramma. Deze Herentalse band was eerder dit jaar een van de
Lokale Helden tijdens de Week van de Amateurkunsten.
Toegang: 13 euro / 10 euro (Vriendenpas)

fABULEUS en NBprojects
Liefdesverklaring (+12 jaar)

Psallentes
De begijntjesprocessie
Zaterdag 28 november om 20 uur
in de Sint-Catharinakerk, Begijnhof
Voor De begijntjesprocessie put de
gregoriaanse groep Psallentes (‘de zingenden’) uit het rijke repertoire van
zestiende- en zeventiende-eeuwse gezangen die in veel Vlaamse begijnhoven
te vinden zijn. Dirigent Hendrik Vanden
Abeele stelde hiervoor een groep van
jonge zangeressen samen. Zij brengen
processiemuziek met aanbiddingen
voor de Maagd Maria, de heilige Maria
Magdalena en de feesten van de Heilige
Drievuldigheid en het Heilig Sacrament.
Toegang: 15 euro / 12 euro
(Vriendenpas)

Donderdag 26 november om 20 uur in de schouwburg
Met Liefdesverklaring maakten choreografe Nicole Beutler en toneelschrijfster Magne van den Berg een
schaduwversie van het ophefmakende Publikumsbeschimpfung van
Peter Handke uit 1966. In Liefdesverklaring wordt het publiek niet
beschimpt, maar bemind. Zes jongeren brengen een oprechte ode aan
het theater en aan alle toeschouwers.
De tekst wordt uitgesproken, gedanst, gebeatboxt en voortgestuwd
door de onweerstaanbare elektronische beats van dj-componist Gary Shepherd.
Toegang: 12 euro / 9 euro (Vriendenpas)

Jan Jaap van der Wal
De nieuwe Belg
Vrijdag 27 november om 20 uur in de schouwburg
De Nederlandse comedian Jan Jaap van der Wal is naar
Vlaanderen verhuisd, en dat zal u geweten hebben. Immigratie, integratie, een taalbad, streekgerechten, algemene gewoontes en de Franse taal. Hij zal het allemaal
moeten leren begrijpen. Of net niet? Met nuchtere Hollandse blik bekijkt en becommentarieert hij de Vlaamse
gang van zaken. Neem daar nog eens de ongedwongen
vertelstijl en een fijn gevoel voor timing bij, en u weet
dat u een hele avond goed zit.
Toegang: 17 euro / 14 euro (Vriendenpas)
Deze voorstelling loopt in samenwerking met Live
Comedy.

Vestiaire for Life
Cultuurcentrum
’t Schaliken zamelt ook
dit jaar geld in voor Music
for Life. Wie tussen 19 november en
20 december gebruikmaakt van de
gratis, bewaakte vestiaire in de foyer,
kan de actie steunen met een gift. De
opbrengst gaat naar het Kinderkankerfonds, een organisatie die zich inzet
voor een betere levenskwaliteit van
kinderen met kanker en hun gezin.

Info en tickets:

Cc ’t Schaliken, Grote Markt 35,
cultuurcentrum@herentals.be,
www.schaliken.be,
tel. 014-28 51 30
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film
Gus (5+)

Woensdag 4 november om 14.30 uur in de schouwburg
Gus is een schuw vogeltje en al helemaal geen durver. Maar grote dromen
heeft hij wel. Dan breekt het moment van de grote vogeltrek aan. Darius,
die de zwerm al jaren aanvoert, krijgt een ongeluk. Al zijn geheime kennis
over de route moet hij toevertrouwen aan een opvolger. En dat wordt Gus.
Die wil graag de wijde wereld ontdekken, maar is hij klaar voor zo’n belangrijke opdracht?
Gus (2015) is een Belgische animatiefilm van Christian De Vita en duurt 90
minuten.
Toegang: 5 euro / 3,50 euro (Vriendenpas)

Ciné Horizon: Omar

Woensdag 11 november om 20 uur in de schouwburg
De muur die Israël van de Westelijke Jordaanoever scheidt, scheidt ook vaak Palestijnen van elkaar. Soms wordt een Palestijnse stad gewoon in tweeën gesplitst. Voor Omar bestaan er echter
geen grenzen: lenig als hij is, beklimt hij met een touw de muur om zijn vriendin in bezet gebied te
bezoeken. Op een dag loopt het mis. Hij wordt gevangengenomen door de Israëlische militaire politie. Zij stellen hem voor de keuze: of hij verraadt de namen van de mensen die betrokken waren
bij een aanslag, of zijn familie en vriendin lopen gevaar …
Omar is de tweede in een reeks van vier wereldfilms die u dit jaar in cultuurcentrum ’t Schaliken
kunt bekijken. De films komen uit het aanbod van Ciné Horizon, een project van de provincie Antwerpen en MOOOV. Voor de vertoning van Omar werkt de stad samen met de derdewereldraad
en deN Babbelhoek.
Toegang: gratis

Im Labyrinth des Schweigens

Dinsdag 24 november om 20 uur in de schouwburg
Frankfurt, 1958. Johann Radmann is een jonge, ambitieuze advocaat. Via
een tip van een journalist ontdekt hij dat bepaalde overheidsdiensten en
instituten samenzweren om de nazimisdaden in de doofpot te houden.
Worstelend met een schat aan informatie belandt de jonge advocaat in
een labyrint van schuld en leugens, waar hij niet meer uit lijkt te komen.
Im Labyrinth des Schweigens is een Duitse film uit 2014 en duurt 123 minuten. Regisseur Giulio
Ricciarelli won de Toeschouwersprijs en de Speciale Juryprijs op het Les Arcs European Film
Festival. Alexander Fehling won de Bavarian Film Award voor Beste Acteur.
Toegang: 5 euro / 3,50 euro (Vriendenpas)

The King's Gardens

Woensdag 25 november om 14.30 uur in de schouwburg
De Franse Zonnekoning Lodewijk XIV vraagt de befaamde tuinarchitect André Le Nôtre om de
tuinen van Versailles te ontwerpen. Voor de creatie van een prachtige fontein neemt Le Nôtre de
nog onbekende hovenierster Sabine De Barra in dienst. De Barra, die als vrouw van het platteland
door de heersende etiquette een achterstand heeft aan het hof, vecht zich een weg naar boven.
Door de intensieve samenwerking aan hun gedeelde passie groeien ook de aantrekkingskracht en
de liefde tussen deze sterke vrouw en de tuinarchitect.
The King's Gardens is een Brits romantisch kostuumdrama uit 2014 met Kate Winslet, Matthias
Schoenaerts en Alan Rickman, die de film ook regisseerde. De film duurt 117 minuten.
Toegang: 5 euro / 3,50 euro (Vriendenpas)
10
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TENTOON
Mathias Van Hecke

Van woensdag 4 november tot en met
maandag 14 december in de foyer
Open tijdens voorstellingen in
cc ’t Schaliken
Herentalsenaar
Mathias Van Hecke
schildert abstracte
huizen en landschappen in olieverf. Hij werd geboren met autisme en schildert vooral
tijdens zijn bezoeken aan de vzw Wonderweg. Dat is een vereniging voor normaal
begaafde personen met een autismespectrumstoornis. In zijn beginperiode
schilderde Mathias in zwart en grijze tinten. De laatste jaren schildert hij in lichtere kleuren maar legt hij de verf er dikker
op. Hij legt laag boven laag, en het duurt
maanden voordat zijn werk droog is. Zijn
werken worden zo soms bijna driedimensionaal.
Toegang: gratis

Tentoonstelling
in de Vitrine
Van 25 november tot 9 januari stellen
vier studenten uit het tekenatelier hun
werk tentoon in de Vitrine, de tentoonstellingsruimte van de Academie
voor Beeldende Kunst. Ludo van den
Heuvel, Annie Plompen, Christel
Druyts en Ingrid Van Den Bossche
hebben elk hun eigen tekentaal. De
tentoonstelling laat dan ook een grote
verscheidenheid aan werken zien: van
houtskooltekeningen, abstracte werken en ragfijne mysterieuze werken tot
animatiefilmpjes waarin u een tekening ziet groeien. De Vitrine is open op
maandag, dinsdag en woensdag van 13
tot 21.10 uur en op zaterdag van 9 tot
13 uur. Tijdens de schoolvakanties is
de Vitrine gesloten.
Meer informatie:
Stedelijke Academie voor Beeldende
Kunst, Markgravenstraat 77,
tel. 014-28 51 55

sport
Sportkampen kerstvakantie
Op 21, 22 en 23 december kunnen kinderen en jongeren van zes tot zestien jaar deelnemen aan
sportkampen. Inschrijven kan vanaf maandag 23 november via www.herentals.be/sportkampen.

Wandelmeedag
Op woensdag 11 november organiseert de stad samen met de Herentalse Wandelclub de Wandelmeedag. U kunt kiezen uit wandelingen van verschillende afstanden. Vertrekken kan tussen
8 en 15 uur aan de parochiezaal van Morkhoven (Goorstraat 1). Onderweg kunt u een hapje eten.
Deelnemen kost 1 euro per persoon.

Zwembaddag
Op zondag 22 november vindt de jaarlijkse Zwembaddag plaats in het Netepark. Voor de gewone
toegangsprijs krijgt u heel wat fijne extra’s:
•
•
•
•

een ontbijtbuffet (van 9 tot 12 uur)
een kinderdisco (van 10 tot 11.30 uur)
aquafitness (van 10.30 tot 11.15 uur)
een pretbad (van 13 tot 16 uur)

Trimzwemmers kunnen in de voormiddag het volledige wedstrijdbad gebruiken. Tussen 13 en
16 uur zijn er drie banen beschikbaar.

JEUGD
De Grabbelpas
doet je griezelen!
In de kerstvakantie, meer
bepaald van maandag 21
tot en met woensdag
23 december en van
maandag 28 tot en met
woensdag 30 december, is het griezelen
geblazen met de Grabbelpas. We gaan
op heksen- en trollenwandeling, we
luisteren naar spookverhalen, we bakken griezelcupcakes, we knutselen dansende mummies en griezellichtjes en we
worden gevormd tot hippe heksen. Het
volledige programma staat op www.herentals.be/grabbelpas. Vergeet niet dat
u voor de kerstvakantie een Grabbelpas
voor 2015 nodig hebt. Hij kost vijf euro
en u kunt hem bestellen via het e-loket
of bij de jeugddienst in het Stadspark.
De inschrijvingen voor de Grabbelpas
starten op maandag 23 november om 17
uur, zowel online als aan de balie van de
jeugddienst. Vanaf dinsdag 24 november
kunt u ook telefonisch inschrijven.
Meer informatie:
dienst jeugd & internationale samenwerking, Stadspark z/n, tel. 014-21 21 86,
jeugddienst@herentals.be

Hij komt, hij komt …

Uitnodiging sportclubs
De sportraad nodigt alle sportclubs uit voor de algemene vergadering van de sportraad op donderdag 10 december om 20 uur in de aula van het BLOSO-centrum.

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

Op zaterdag 14 november verwelkomen we Sinterklaas in Herentals. Om
14 uur meert de Sint samen met zijn
Pieten aan in de jachthaven. Een halfuurtje later trekt een grote Sinterklaasstoet door de straten van Herentals.
Om 15.30 uur komt de stoet aan in
sportcomplex De Vossenberg, waar de
clowns Dirky en Sientje de kinderen vermaken met een show. De aankomst van
Sinterklaas is een organisatie van vzw
De Kinderdroom. Hebt u speelgoed dat
nog bruikbaar is? Breng het mee naar
de jachthaven of De Vossenberg. Vzw
De Kinderdroom maakt er minderbedeelde kinderen blij mee.
Meer informatie: dienst toerisme en
feestelijkheden, Grote Markt 35,
tel. 014-21 90 88,
toerisme@herentals.be
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JEUGD
Kunstendag voor kinderen
Op zondag 15 november doet cultuurcentrum ’t Schaliken opnieuw mee aan de Kunstendag voor Kinderen. Die dag kunnen families met kinderen tot twaalf jaar in heel Vlaanderen en Brussel kennismaken met kunst. In Herentals kunt u twee voorstellingen en verschillende workshops
bijwonen. Alle activiteiten zijn gratis, behalve de voorstelling van Anna’s Steen. Inschrijven is verplicht en kan vanaf 12.30 uur aan het infopunt
in de foyer van cc ’t Schaliken.

Anna's Steen
En morgen was het feest (5+)

Smook / Storm Troep (+6 jaar)

Om 14.30 uur in de schouwburg

De kroon van Koning Karton kreukelt van de zorgen. Het Rijk van Beton
vermorzelt zijn koninkrijk en ook Vuurland laat zijn hete adem voelen.
Daarenboven valt met Prins Karton geen land te bezeilen. Zorgen, zorgen, zorgen ... Is het niet beter dat Koning Karton capituleert? Geen
sprake van! Want karton is koning en de koning van karton!

En morgen was het feest is een sprankelende theatervoorstelling waarin de wereld van taart, beukennoten en eindeloos feesten beeldrijk en
muzikaal tot leven komt. De voorstelling is gebaseerd op verhalen uit
Morgen was het feest van jeugdauteur Toon Tellegen, stuk voor stuk
pareltjes met een filosofische insteek en ongewone denkpistes.

Om 13, 14 en 16 uur

Acteurs Eric Vanthillo en Bart Embrechts en de jonge illustrator
Mattias De Leeuw brengen met veel plezier en humor korte verhaaltjes. Mattias De Leeuw tekent tijdens de voorstelling op een verrassende manier het decor.
Toegang: 8 euro / 5 euro (Vriendenpas)

Voorleeshoek (+4 jaar)
Van 13 tot 17 uur
De stedelijke bibliotheek maakt van de repetitieruimte in de schouwburg een knus hoekje om de mooiste boekjes te ontdekken. Enthousiaste sprekers lezen er met veel plezier uit voor.

Creatieve workshops (6 tot 12 jaar)
Van 13 tot 17 uur

Kinderen kunnen deelnemen aan verschillende workshops:
• Theateratelier Feest! (6 tot 8 jaar)
• Theateratelier Kinderen baas! (9 tot 12 jaar)
• Liedjes maken (6 tot 8 jaar en 9 tot 12 jaar)
• Portrettekenen en zeefdrukken (6 tot 12 jaar)

Info en tickets:
Cc ’t Schaliken, Grote Markt 35, cultuurcentrum@herentals.be,
www.schaliken.be, tel. 014-28 51 30
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aankondigingen
Herfst- en Winterwandelingen
Nog tot 13 maart 2016 kunt u elke zondag gratis wandelen onder begeleiding van een gids. De
wandelingen vertrekken om 14.30 uur vanuit een Herentalse horecazaak en komen daar twee
uur later ook aan. U kunt telkens kiezen tussen een korte en een lange wandeling. Op zondag 1
november vertrekt de wandeling aan café Berkemus (Morkhovenseweg 153), op 8 november
aan café Druyts (Grote Markt 30), op 15 november aan Club Human (Grote Markt 16), op 22 november aan tennisclub Ter Heyde (Lichtaartseweg 216/1) en op 29 november aan de Boskantien
(Wijngaard 26).

Brandhoutverkoop
Agentschap voor
Natuur en Bos

Nog meer wandelingen in de regio

Op dinsdag 24 november om 19 uur
vindt er een grote brandhoutverkoop
plaats in zaal Boekelheem (Stationsstraat 3 in Olen). Er zijn een vijftigtal
loten te koop, waaronder achttien loten in het Olens Broek. U kunt
de houtcatalogus raadplegen op
www.natuurenbos.be/houtverkoop of
gratis afhalen aan het stadsloket.

Ook erfgoedcel Kempens Karakter organiseert een reeks winterwandelingen. Van november tot
en met februari kunt u bijna elke week een wandeling meepikken in de regio. Deelnemen aan een
wandeling van Kempens Karakter kost 2 euro. Net zoals bij de Herentalse Herfst- en Winterwandelingen wordt u onderweg verrast met een proevertje en maken trouwe deelnemers kans op
een mooie prijs. U vindt de volledige kalender bij de dienst toerisme op de Grote Markt.

Meer informatie:
Agentschap voor Natuur en Bos,
regio Netebronnen-Zuiderkempen,
tel. 014-63 93 63

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

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

Natuurgids voor de 21ste eeuw
Volgend voorjaar start Natuurpunt met een nieuwe cursus voor natuurgidsen in Herentals.
De opleiding werd grondig vernieuwd: ze omvat minder theorie en meer praktijk, met meer
aandacht voor de groep. Deelnemen kost 240 euro. Leden van Natuurpunt krijgen 10 procent
korting. Waar en wanneer de lessen juist plaatsvinden, moet nog worden vastgelegd. Maar
kandidaat-cursisten kunnen zich nu al aanmelden. Natuurpunt houdt u persoonlijk op de hoogte en u krijgt voorrang bij de inschrijvingen.
Meer informatie: jos.gysels@cvn.natuurpunt.be

Tabula Rasa zoekt vrijwilligers voor CWxRM	
Kunstatelier Tabula Rasa neemt deel aan ComingWorldRememberMe (CWxRM), een groot
kunstproject ter nagedachtenis van de Eerste Wereldoorlog. Het project bestaat uit het maken van 600.000 kleien beeldjes, die in het voorjaar van 2018 in de voormalige frontzone van
Ieper worden geplaatst.
Tabula Rasa wil tussen
10 en 18 november 800
van deze beeldjes maken
in het mobiele kleiatelier
op het parkeerterrein
aan de Schoolstraat 44.
Wilt u zelf een beeldje
komen maken of wilt u
Tabula Rasa helpen om de
workshops te begeleiden,
stuur dan een e-mail naar
tabula.rasa@telenet.be.

Halloweentocht van
hondenschool
Sint-Bavo
Op zaterdag 7 november organiseert
hondenschool Sint-Bavo een kind- en
hondvriendelijke halloweenwandeling.
Vertrekken kan tussen 18 en 19 uur
aan het terrein van de hondenschool
(Dikberd 25). Onderweg krijgt u enkele
leuke opdrachten en spannende vragen
voorgeschoteld. Na de wandeling kunt
u bekomen bij een lekkere kom pompoensoep. Deelnemen kost 7 euro. Kinderen jonger dan 12 jaar betalen 3,50
euro. Breng een zaklamp, een fluohesje
en stevige wandelschoenen mee.
Meer informatie en inschrijvingen:
info@bavootje.be

Speelgoedbeurs
in Morkhoven
Op zondag 8 november organiseert de
Gezinsbond van Morkhoven een speelgoedbeurs in de parochiezaal (Goorstraat 1). U bent welkom van 10.30 uur
tot 12.30 uur. Wilt u zelf speelgoed verkopen, reserveer dan een tafel bij Inge
Cornelis (tel. 014-72 79 21, ingeborg.
cornelis1@telenet.be).
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aankondigingen
Een leven als superflik
Kris Daels is een gewezen undercoveragent en de auteur van het
boek Alpha 20. Op woensdag 25 november om 20 uur is hij te gast
in de bibliotheek. Tijdens zijn lezing Een leven als superflik vertelt
hij bloedstollende verhalen over gevaarlijke opdrachten, vuurgevechten en achtervolgingen. De toegang is gratis. Omdat het aantal
deelnemers beperkt is, moet u vooraf inschrijven. De lezing is een
organisatie van de bibliotheek in samenwerking met Read My Lips The Speakers Office en Vorming Plus.
Meer informatie en inschrijvingen:
bibliotheek, Gildelaan 13, tel. 014-85 97 50,
herentals@bibliotheek.be

Tadaam! in concert
Vocaal ensemble Tadaam! geeft op
zondag 22 november een concert in
zaal ’t Hof (Grote Markt 41). Ook Les
Fizz en Scola zijn van de partij. Het concert begint om 14.30 uur. Een ticket
kost 10 euro. Voor kinderen jonger dan
12 jaar is de toegang gratis.
Meer informatie en tickets:
Gert Bouwen
(gert_bouwen@hotmail.com,
gsm 0478-24 48 93) of
Modes Climan (Bovenrij 79)

Achter de schermen van het Vaticaan
Davidsfonds Herentals en Vormingplus Kempen nodigen iedereen uit op de lezing Achter de
schermen van het Vaticaan. Spreker Tom Zwaenepoel is doctor in de Germaanse talen en auteur van verschillende boeken over het Vaticaan. In zijn lezing geeft hij een overzicht van de
belangrijkste gebouwen op het Vaticaans grondgebied. Hij gaat ook in op de overgang van het
Duitse naar het Argentijnse pontificaat. Verder werpt hij een licht op enkele bekende tradities, zoals de Hollandse bloemen op paaszondag en de witte soutane en rode schoenen van
de paus. De lezing vindt plaats op donderdag 12 november om 20 uur in de Lakenhal (Grote
Markt). De toegang bedraagt 5 euro. Schrijf u vooraf in bij Jef Haest.
Meer informatie en inschrijvingen: Jef Haest, gsm 0472-46 14 49, jefhaest@hotmail.com

Tweede familiequiz van Theaterling
Terwijl de jongeren van Theaterling zich voorbereiden op hun nieuwe productie Armandus de
Zoveelste, organiseert het bestuur de tweede editie van de familiequiz. Net zoals vorig jaar
vormen de voorstellingen van Theaterling en Theaterspektakel de rode draad door de leuke
en gevarieerde vragen. Maar ook als u de voorstellingen niet bijwoonde, kunt u probleemloos
deelnemen. Vorm een ploeg van vijf personen en kom op zaterdag 28 november om 20 uur
naar de foyer van cc ’t Schaliken. Deelnemen kost 15 euro.
Meer informatie en inschrijvingen: wouter.peeters1@gmail.com

Hertals Rock City
presenteert TNT Fest

Mannen zijn met uitsterven bedreigd! Over vijf miljoen jaar
zijn ze helemaal verdwenen. De man is dus een uitstervende
diersoort en daarom doet An Nelissen in haar tiende soloproductie een warme oproep om de man te redden. An
Nelissen is te gast in cc ’t Schaliken op zaterdag 14 november.
De voorstelling begint om 20 uur.

Goed nieuws voor alle hardrockfans!
Op vrijdag 13 november vindt er een
nieuw hardrockfestival plaats in zaal
’t Hof: het TNT Fest. De legendarische
Britse band Girlschool vormt de hoofdact. Verder zijn er onder meer optredens van Bells Hells, Double X, Belgian
Asociality, The Kids en Katastroof. De
deuren gaan open om 19 uur. Tickets
zijn verkrijgbaar in ’t Saske en De Ton
of via ticketshrc@hotmail.com.

Tickets zijn te verkrijgen bij het cultuurcentrum
(Grote Markt 35, http://tickets.schaliken.be).

Meer informatie:
www.hertalsrockcity.com

An Nelissen – De Mannenmonoloog
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Theaterspektakel – Prettige feestdagen
In de kersttijd komt de familie van workaholic Erik en zijn naar liefde hunkerende vrouw Suzy
samen bij Erik en Suzy thuis. De tirannieke nonkel, de gefaalde dokter, de psychisch gestoorde
echtgenote, de onhandige vriend des huizes en zijn hoogzwangere vrouw zorgen ervoor dat
alle lachwekkende en vaak herkenbare familieperikelen in een razend tempo voorbij vliegen.
Wanneer de frigide, vrijgezelle zus van de gastvrouw voor het eerst een man meebrengt, wordt
de druk gevaarlijk hoog opgevoerd.
De voorstellingen vinden plaats op 27 en 28 november en 4, 5, 6, 10, 11 en 12 december in
de Kamertheaterzaal van ’t Hof. Tickets zijn te verkrijgen bij cc ’t Schaliken (Grote Markt 35,
http://tickets.schaliken.be).

Tien Kilometer van Herentals
Op zondag 1 november is iedereen vanaf 12 uur welkom op de Tien Kilometer van Herentals,
een feestelijk en sportief evenement voor het hele gezin. De dag start met een kidsrun voor
kinderen vanaf vijf jaar. Jongeren en volwassenen kunnen deelnemen aan een loopwedstrijd
van 5 of 10 kilometer. De wedstrijden starten aan de terreinen van SKS Herentals (Olympiadelaan) en volgen een parcours door de Herentalse bossen. Op en naast het voetbalveld kunt u
samen met supporters, buurtbewoners, vrienden en familie genieten van herfstlekkernijen en
kinderanimatie. De voorinschrijvingen zijn ondertussen afgesloten, maar u kunt ook ter plaatse
inschrijven. Deelnemen kost 12,50 euro. De kidsrun is gratis.

Eén stad,
twee voedselteams
Tijdens de Week van de Smaak houden
de Herentalse voedselteams een open
dag. Op woensdag 18 november bent
u van 18 tot 19 uur welkom aan het
afhaaldepot van team Bremdael. Op
donderdag 19 november kunt u van 19
tot 20 uur terecht bij team Spiegelfabriek. U krijgt er een lekkere kom soep
en maakt kennis met lokaal, seizoensgebonden en eerlijk voedsel. We stellen de twee Herentalse voedselteams
graag even aan u voor.

De Tien Kilometer van Herentals is een organisatie van Heylen Vastgoed. De opbrengst gaat
naar het Olivia Hendrickx Research Fund, dat therapeutisch, wetenschappelijk onderzoek naar
kanker in België ondersteunt.
Meer informatie: www.10vanherentals.be

De cultuur rond Allerheiligen

Team Bremdael

Naar aanleiding van Allerheiligen kunt u op vrijdag 20 november een lezing bijwonen over de
dodencultuur. U komt er meer te weten over de gewoonten in onze streek, vroeger en nu. Alle
vrouwen uit Herentals, Noorderwijk en Morkhoven zijn vanaf 13.15 uur welkom in het Fundatiehuis (Begijnhof 27). De toegang is gratis. De lezing is een organisatie van de vrouwenraad in
samenwerking met Kempens Karakter.
Meer informatie: Louisa Van Sand, tel. 014-22 00 55

L&J Theater – ’Allo ’Allo
Met ’Allo ’Allo brengt L&J Theater
een hilarische komedie op de
planken van cultuurcentrum ’t
Schaliken. In deze voorstelling
passeren alle bekende figuren uit
de gelijknamige legendarische
komische BBC-reeks de revue.
Het verhaal is een compilatie van
het beste wat u in de serie zag.
De voorstellingen vinden plaats
op 6, 7 en 8 november. Tickets
zijn verkrijgbaar bij het cultuurcentrum (Grote Markt 35, http://
tickets.schaliken.be).

Het afhaaldepot van team Bremdael
ligt aan het woonzorgcentrum in de
Ernest Claesstraat. De vaste afhaaldag is woensdag van 18 tot 19 uur.
Boer Geert van ’t Meulenhuys in Bouwel stelt de groentepakketten voor u
samen. Voor meer informatie surft u
naar www.meulenhuys.net of mailt
u naar herentalsbremdael@voedselteams.be.

Team Spiegelfabriek
Het afhaaldepot van team Spiegelfabriek ligt aan de Lierseweg 132/A. De
vaste afhaaldag is donderdag van 19
tot 20 uur. Hier zorgt boer Bavo van De
Kijfelaar in Noorderwijk voor de groenten en het fruit. Kijk op www.dekijfelaar.be of mail naar voedselteamspiegelfabriek@hotmail.com.
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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.
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Stedelijke Academie voor Beeldende Kunst – Woensdagnamiddag /
De Vitrine, Markgravenstraat 77
Ann Verelst – Waste Land / Lakenhal / Op vrijdag, zaterdag en zondag
van 14 tot 17 uur
Tien Kilometer van Herentals / SKS Herentals, Olympiadelaan /
Vanaf 12 uur
Herfst- en Winterwandeling / Café Berkemus, Morkhovenseweg 153
UiT
/ 14.30 uur
Turen naar Vogelkuren / Vogelkijkhut Snepkensvijver, Lichtaartseweg
UiT
/ Van 9 tot 11 uur / Info: Julien, tel. 014-51 61 57
Creacafé: een doosje maken met origami / De Cirkel, Lierseweg 132 /
03/11 UiT
13.30 uur / Info: tel. 014-24 66 90, delink@ocmwherentals.be
Gus (5+) / cc ’t Schaliken / 14.30 uur
04/11 FILM
Halloweenschaatsen / IJsbaan BLOSO-centrum / Van 13.30 tot 16 uur
UiT
04/11 TENTOON Mathias Van Hecke / Foyer van cc ’t Schaliken / Tijdens voorstellingen
14/12
Creacafé: handwerk / De Cirkel, Lierseweg 132 / Van 13.30 tot 17 uur
05/11 UiT
/ Info: tel. 014-24 66 90, delink@ocmwherentals.be
Mobiele Lijnwinkel / Lakenhal, Grote Markt / Van 8.30 tot 14.30 uur
06/11 INFO
THEATER L&J Theater – ’Allo ’Allo / cc ’t Schaliken / 20.15 uur
07/11 11.11.11 Autowassen door KWB Sint-Jan / Plein Sint-Jan-de-Doperkerk
(Molekens) / Van 14 tot 17 uur
Halloweenwandeling hondenschool Sint-Bavo / Dikberd 25 / 18 uur
UiT
THEATER L&J Theater – ’Allo ’Allo / cc ’t Schaliken / 14 uur en 20.15 uur
Maandelijkse muntenbeurs van Numismatica – Vlaamse franken /
08/11 UiT
Sint-Antoniuszaal, Kapucijnenstraat 7 / Van 8.30 tot 12 uur /
Info: www.numismatica-herentals.be
KLASSIEK Saxofoonkwartet CeDeL – Crossover (aperitiefconcert) / Lakenhal / 11 uur
VERKOOP Speelgoedbeurs Gezinsbond Morkhoven / Parochiezaal,
Goorstraat 1 / Van 10.30 tot 12.30 uur
Herfst- en Winterwandeling / Café Druyts, Grote Markt 30 / 14.30 uur
UiT
THEATER L&J Theater – ’Allo ’Allo / cc ’t Schaliken / 14 uur
Gemeenteraad / Raadzaal administratief centrum, Augustijnenlaan
10/11 RAAD
30 / 20 uur
Infosessie Blijf veilig mobiel / Dienstencentrum ’t Convent / 14 uur
SENIOR
Herentals Hartveilige Stad – Infosessie reanimatie en defibrillator /
INFO
Rode Kruis, Schoolstraat 46 / 19 uur
Infoavond: Als slapen niet lukt / cc ’t Schaliken / 19.30 uur
INFO
Tabula Rasa – Projectweek ComingWorldRememberMe (CWxRM) /
10/11 KUNST
Parkeerterrein Schoolstraat 44
18/11
Ciné Horizon: Omar / cc ’t Schaliken / 20 uur
11/11 FILM
Wandelmeedag / Parochiezaal Morkhoven / Van 8 tot 15 uur
UiT
Milieuadviesraad
/ Administratief centrum, Augustijnenlaan 30 / 20 uur
12/11 RAAD
Creacafé: handwerk / De Cirkel, Lierseweg 132 / Van 13.30 tot 17 uur
UiT
/ Info: tel. 014-24 66 90, delink@ocmwherentals.be
THEATER Peter De Graef en de kolonie mt – Rudy / cc ’t Schaliken / 20 uur
Tom Zwaenepoel – Achter de schermen van het Vaticaan / Lakenhal / 20 uur
LEZING
13/11 11.11.11 Winkelactie / Herentals
1 dag niet: infoavond tegen woninginbraken / Lakenhal / 19 uur
INFO
TNT Fest / Zaal ’t Hof / 19 uur
MUZIEK
24/11 11.11.11 Winkelactie / Herentals
11.11.11 Geldinzameling / Noorderwijk
An Nelissen – De mannenmonoloog / cc ’t Schaliken / 20 uur
HUMOR
15/11 11.11.11 Winkelactie / Herentals
21/10 TENTOON
17/11
31/10 TENTOON
22/11
01/11 UiT

THEATER
WORKSHOP
UiT
TUIN
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Kunstendag voor Kinderen: Anna’s Steen – En morgen was het feest
(5+) / cc ’t Schaliken / 14.30 uur
Kunstendag voor Kinderen – Workshops (+4 jaar) / Foyer cc ’t
Schaliken / Inschrijven vanaf 12.30 uur
Herfst- en Winterwandeling / Club Human, Grote Markt 16 / 14.30 uur
TuinHier – Plant, snoei en onderhoud van druiven / kOsh Campus
Scheppersstraat / 10 uur
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Seniorenweek: verwensessie / Dienstencentrum ’t Convent / 13 uur
Broodjesaquafitness / Zwembaden Netepark / Van 18.30 tot 19.20 uur
Herentals Hartveilige Stad – Infosessie reanimatie en defibrillator /
Rode Kruis, Schoolstraat 46 / 19 uur
18/11 G-SPORT Cakezwemmen / Zwembaden Netepark / Van 17.15 tot 18.15 uur
Anabel Schellekens en Natascha Pire – Marcella / In een huiskamer / 20 uur
DANS
Open dag voedselteam Bremdael / Ernest Claesstraat 54-56 /
OPEN
Van 18 tot 19 uur
Stad Van Licht – Boke for Life / Foyer cc ’t Schaliken / 12.15 uur
19/11 MUZIEK
Open dag voedselteam Spiegelfabriek / Lierseweg 132/A /
OPEN
Van 19 tot 20 uur
Grijze Panters – Wandelen / Info: Yvonne, tel. 014-21 42 65
SENIOR
Creacafé: handwerk / De Cirkel, Lierseweg 132 / Van 13.30 tot 17 uur
UiT
/ Info: tel. 014-24 66 90, delink@ocmwherentals.be
Seniorenweek: verwensessie / Dienstencentrum ’t Convent / 13 uur
20/11 SENIOR
Bert en Fred – 8 Years, 5 Months, 4 Weeks, 2 Days (+10 jaar) /
CIRCUS
cc ’t Schaliken / 20 uur
Vrouwenraad i.s.m. Erfgoedcel Kempens Karakter – De cultuur rond
VROUW
Allerheiligen / Fundatiehuis, Begijnhof 27 / 14 uur
Fuif van scouts de Buecken – Area 2200 / Zaal ’t Hof / 21 uur
FUIF
Fietsgraveren / Verkeerspark, Vorselaarsebaan / Van 13 tot 16 uur
21/11 FIETS
Stan Lee Cole – In Concert / cc ’t Schaliken / 20 uur
MUZIEK
Zwembaddag / Zwembaden Netepark / Van 9 tot 16 uur
22/11 UiT
Tadaam! in concert / Zaal ’t Hof / 14.30 uur
MUZIEK
Herfst- en Winterwandeling / Tennisclub Ter Heyde, Lichtaartseweg
UiT
216/1 / 14.30 uur
TuinHier – Snoeien van druiven / Praktijkles / 10 uur
TUIN
Bloedinzameling Rode Kruis / Zaal ’t Hof, Grote Markt 41 /
23/11 BLOED
Van 17.30 tot 20.30 uur
Raad voor Maatschappelijk Welzijn / Kantoor van de OCMW24/11 RAAD
secretaris, Nederrij 133/A / 20 uur
Creacafé: bloemschikken / De Cirkel, Lierseweg 132 / Van 13.30 tot
UiT
17 uur / Info: tel. 014-24 66 90, delink@ocmwherentals.be
Infoavond over heupletsels / De Repertoire, Poederleeseweg 15 /
INFO
Van 19.30 tot 22 uur / Info: www.cm.be, tel. 014-40 35 45
Infosessie Waarom zou ik een smartphone kopen? / Dienstencentrum
SENIOR
’t Convent / 14 uur
Herentals Hartveilige Stad – Infosessie reanimatie en defibrillator /
INFO
Rode Kruis, Schoolstraat 46 / 19 uur
Im Labyrinth des Schweigens / cc ’t Schaliken / 20 uur
FILM
Ondersteuningsgroep Dementie / Dienstencentrum ’t Convent / 18 uur
25/11 INFO
The King's Gardens / cc ’t Schaliken / 14.30 uur
FILM
Kris Daels – Een leven als superflik / Bibliotheek, Gildelaan 13 / 20 uur
LEZING
25/11 TENTOON Stedelijke Academie voor Beeldende Kunst – Ludo van den Heuvel,
Annie Plompen, Christel Druyts en Ingrid Van Den Bossche / De
09/01
Vitrine, Markgravenstraat 77
Creacafé: handwerk / De Cirkel, Lierseweg 132 / Van 13.30 tot 17 uur
26/11 UiT
/ Info: tel. 014-24 66 90, delink@ocmwherentals.be
THEATER fABULEUS en NBprojects – Liefdesverklaring (+12 jaar) / cc ’t Schaliken
/ 20 uur
In the Spotlight – De ongelovige Thomas door prof Johan Braeckman /
INFO
Lakenhal / 20 uur / Info: tel. 014-85 92 90, herentals@demens.nu
Jan Jaap van der Wal – De nieuwe Belg / cc ’t Schaliken / 20 uur
27/11 HUMOR
THEATER Theaterspektakel – Prettige feestdagen / Kamertheaterzaal ’t Hof / 20 uur
28/11 TENTOON Lectrr – Jaaroverzicht in cartoons / Lakenhal / Op vrijdag, zaterdag en zondag van 14 tot 17 uur / Gesloten op 25 december 2015 en 1 januari 2016
03/01
29/11 11.11.11 Multiculturele brunch / Zaal ’t Hof, Grote Markt 41 / Vanaf 11 uur
Herfst- en Winterwandeling / Boskantien, Wijngaard 26 / 14.30 uur
UiT
TuinHier – Plant, snoei en onderhoud van pitfruit / kOsh Campus
TUIN
Scheppersstraat / 10 uur
Schaatsen met Sint en Piet / IJsbaan BLOSO-centrum / Van 13.30 tot 17 uur
UiT
Bloedinzameling Rode Kruis / Zaal ’t Hof, Grote Markt 41 /
30/11 BLOED
Van 17.30 tot 20.30 uur
17/11 SENIOR
G-SPORT
INFO

BURGERZAKEN
Geboorten

actieve senior
OKRA Sint-Waldetrudis
Elke dinsdag
Elke woensdag
Elke donderdag

Sportcomplex De Vossenberg / Van 14 tot 15 uur
Info: Suzanne Noyen, tel. 014-23 10 34
Vertrek aan de Sint-Waldetrudiskerk / 13.30 uur
Fietsen
Info: Adolf Fioole, tel. 014-22 22 93
Petanque ’t Convent / Van 13.30 tot 17 uur
Info: Wies Lathouwers, tel. 014-21 53 37
Linedancen Sportcomplex De Vossenberg / Van 13.30 tot 16 uur
Info: Wieza Bosmans, tel. 014-21 87 78

Turnen

OKRA Sint-Antonius
Elke maandag

Petanque

Elke woensdag

Fietsen

’t Convent / Van 14 tot 17 uur
Info: Jef Driesen, gsm 0477-37 44 86
Vertrek aan de Sint-Waldetrudiskerk / 13.30 uur
Info: Jef De Heel, tel. 014-21 85 54

OKRA Onze-Lieve-Vrouwparochie
Elke dinsdag
Elke woensdag

Normaal vertrek aan Onze-Lieve-Vrouwkerk / 13 uur
WINTERWANDELING
Petanque Plein in de Rozenstraat / 13.30 uur

Elke donderdag Hobbyclub Info: Martha Verlinden, tel. 014-21 39 56
voor dames

S-Sport
Elke dinsdag

dansen

Elke dinsdag

SPELEN

Elke donderdag dansen
Elke donderdag Fietsen

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
Petanque, minigolf, kaarten of bingo / ’t Convent /
13 uur /
Info: Albert Corthout, tel. 014-21 99 79
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
Sportcomplex De Vossenberg / 13.30 uur /
Info: Willy Verlinden, tel. 014-22 11 14

Sportelen
Elke maandag
Elke maandag

Badminton Sporthal van Noorderwijk / Van 13.30 tot 15 uur
Aquagym Netepark / Van 15.15 tot 16 uur en
van 16.15 tot 17 uur
Netepark / Van 9.55 tot 11.50 uur

Elke dinsdag

nordic
walking
Elke woensdag Senioren- De Vossenberg / Van 10 tot 11 uur
fitness
Elke donderdag Badminton De Vossenberg / Van 13.30 tot 16 uur
Aquafitness Netepark / Van 14 tot 14.50 uur
Elke vrijdag

JONG
Elke dinsdag
Elke vrijdagnamiddag
Vrijdag- en
zaterdagavond

PEUTERS
& ZO
happy
hour
DE rustige

Campus Spiegelfabriek, Lierseweg 132/A /
Van 9 tot 12 uur
1 euro per consumptie / Jeugdhuis 10R20,
Grote Markt 41 / Van 15 tot 17.30 uur
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.

05/09 Ella, dochter van Valerie Eelen en Steven Versweyvelt
06/09 Billie, dochter van Katrien Hufkens en Peter Thys
07/09 Eva, dochter van Lies Van Peer en Wouter Fransen
09/09 Ilany, dochter van Marleen Wouters en Willy Claes
11/09 Georges, zoon van Emma Pardon en Arne Geluykens
13/09 Juliette, dochter van June Geubbelmans en Andy Gijsemans
13/09	Delano, zoon van Kim Willems en Kevin Bertels
13/09 Eser, dochter van Nazik Akkus en Mevlüt Akkus
22/09 Hanne, dochter van Daisy Salaets
24/09 Khady, dochter van Aissatou Sidibe en Akena Kablan
24/09 Louis, zoon van Nathalie Vervloesem en Peter Dielens
24/09 Leonie, dochter van Sanne Belmans en Jelle Vermeulen
25/09 Jef, zoon van Hilde Diels en Toon Vrelust
30/09 Lena, dochter van Dorien Verwimp en Jan Dillen

Overlijdens
03/09
04/09
04/09
05/09
06/09
08/09
11/09
12/09
16/09
17/09
23/09
24/09
27/09
28/09
29/09
30/09
01/10
05/10
07/10

Irma Heylen (97), weduwe van Jan Peeters
Annie Salaets (74), echtgenote van François Somers
Irma Defossé (86), echtgenote van Michel Asselberghs
Rita Vandenbulcke (59), echtgenote van Marc Spiessens
Maria Horemans (88), echtgenote van Ludovicus Van Orshaegen
Leopold Verheyen (72)
Astrid Verreet (81), weduwe van Josephus Vansant
Alphons Balemans (73), echtgenoot van Bertha Janssens
Germaine Nauwelaers (83), weduwe van Gustaaf Van Rompaey
Jozef Verraedt (86), weduwnaar van Maria Van Rompaey
Julia Van der Schraelen (90), weduwe van Alfons Somers
Jozefa Vervoort (81), echtgenote van Jaak Marynissen
Leopoldus Van Dijck (72), echtgenoot van Maria Vos
Francis De Groof (77), echtgenoot van Julienne Vissers
Maria Dercon (92), weduwe van Joannes Bierinckx
René Cerstiaens (84), weduwnaar van Olga Dams
Jan Van Looy (62), echtgenoot van Simone Heylen
Jan Nuyts (87), weduwnaar van Anna Goovaerts
Rudolf Cuyves (53)

Huwelijksaankondigingen
	Daniel Vandepaer en Greta Vannuten
Rob Heylen en Bieke Weetjens
Giovanni Van den Bosch en Miriam Creten

Huwelijken
Olivier Verwimp en Dorien Boven
Wibren Marivoet en Natalie Belmans
Bert Martens en Leen Molenberghs
	Dieter Gybels en Mieke Lommelen
Kenny Van den Heuvel en Christel Eeman
Joeri Pandelaers en Elise Rutten
Jan Van Looy en Ma. Loida Abletes Abulencia
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NUTTIGE TELEFOONNUMMERS
DRINGENDE HULP

Aids-telefoon Vlaanderen

Brandweer

100 of 112

Ziekenwagen

100

Politie

101

Antigifcentrum

070-245 245

Gasgeur

0800-65 065

WACHTDIENSTEN
Apothekers

0903-99 000 [1,50 euro/min]
www.apotheek.be

Tandartsen
0903-39 969 [1,50 euro/min]
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

Anonieme Alcoholisten

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

Autisme-telefoon
Awel

078-15 22 52
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
praatgroep Nederlands voor anderstaligen

0472-22 86 71
014-22 17 81

Den Brand
dagbesteding voor mensen met een handicap

014-84 12 00

De Dorpel, Sint-Waldetrudisstraat 37

014-21 40 73

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

De Fakkel
vereniging waar armen het woord nemen

bpost - Belgiëlaan 51

022-012 345

Diabetes Infolijn

0800-96 333

Brandweer - Oud-Strijderslaan 1

014-25 82 10

Dienstencentrum voor senioren, Begijnhof 17

014-28 20 00

Cultuurcentrum ’t Schaliken - Grote Markt 35

014-28 51 30

DocStop

Defecten aan de openbare verlichting

0800-6 35 35

Drughulp - Hofkwartier 23

014-23 34 01

0487-99 06 23
014-21 40 73

00800-2123 2123

De Lijn

070-220 200

Eandis

078-35 35 00

Diftar-informatielijn

0800-97 687

Eigen Haard - Augustijnenlaan 28/6

014-85 98 00

Hummeltjeshof - Augustijnenlaan 22

014-23 17 18

Holebifoon

0800-99 533

Jeugddienst - Stadspark z/n

014-21 21 86

Infopunt Dementie

014-28 20 00

Kringwinkel Zuiderkempen - Lierseweg 132/A

015-23 73 93

IOK - Geel

014-58 09 91

Muziekacademie - Hikstraat 28

014-21 33 05

JAC - Hofkwartier 23

014-23 34 01

Netepark - Vorselaarsebaan

014-85 97 10

Kankerlijn

0800-35 445

NMBS - Herentals

03-229 56 14

MS-liga Antwerpen

03-887 48 18

OCMW (sociale dienst) - Nederrij 133/A

014-24 66 66

Politiezone Neteland - Molenvest 23

014-24 42 00

OpWeg
014-23 18 80
Info over wonen voor mensen met een handicap

Recyclagepark - Hemeldonk 10

014-85 92 40

PIDPA (klantenservice)

0800-90 300

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

Slachtofferhulp - Hofkwartier 23

014-21 08 08

Stadsarchief - Augustijnenlaan 1

014-21 28 00

Tele-onthaal

Stedelijke werkplaats - Hemeldonk

014-85 92 40

Vertrouwensartsencentra

02-533 12 11

Tekenacademie - Markgravenstraat 77

014-28 51 55

Vlaamse Wegentelefoon

0800-122 66

Toerisme Herentals - Grote Markt 35

014-21 90 88

Woonzorglijn

078-15 25 25

Verkeerseducatief centrum - Vorselaarsebaan

014-22 04 44

Zelfmoordlijn

1813

Werkwinkel - Molenvest 21

014-24 89 60

Ziekenvervoer (niet dringend)

Ziekenhuis - Nederrij 133

014-24 61 11

Zit Stil (ADHD)
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106

105
03-830 30 25

Spreekuren

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.

Maandelijkse spreekuren

burgemeester Jan Peeters

Eerste maandag van 9 tot 12 uur en van 13.30 tot 16 uur

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

De zitdagen vinden plaats in de discrete loketten van het
stadsloket (administratief centrum, Augustijnenlaan 30)

Rijksdienst voor pensioenen
GEEN ZITDAG IN NOVEMBER

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
Op afspraak via: www.herentals.be/afspraak,
tel. 014-28 50 50

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

Vlaams Woningfonds van de Grote Gezinnen

schepen Ingrid Ryken

enkel na afspraak: tel. 03-238 60 34

Cultuur, bibliotheek, kunstonderwijs, archief, erfgoed en
museumbeleid, toerisme en jumelages

Opvanggezinnen:

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

Fonds voor arbeidsongevallen

schepen Wies Verheyden
Sport en personeel
alleen na afspraak
[i] schepen.wies.verheyden@herentals.be

iedere dinsdag van 9 tot 12 uur

enkel na afspraak: tel. 014-26 71 18

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

schepen Jan Michielsen
Mobiliteit, middenstand en lokale economie, markten en foren
alleen na afspraak
[i] schepen.jan.michielsen@herentals.be

schepen Anne-Mie Hendrickx
Preventie, gelijke kansen en integratiebeleid, gezondheidsbeleid,
kinderopvang, sociale economie en seniorenprojecten
maandag van 10 tot 12 uur of na afspraak
[i] schepen.anne-mie.hendrickx@herentals.be

schepen Fons Michiels
Sociale zaken en voorzitter OCMW
alleen na afspraak
[i] voorzitter@ocmwherentals.be

Spreekuren 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
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ADMINISTRATIEF CENTRUM
Gesloten op maandag 2 en woensdag
11 november

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

CC ’T SCHALIKEN
Gesloten op maandag 2 en woensdag
11 november

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

BIBLIOTHEEK GILDELAAN
Gesloten op maandag 2 en woensdag
11 november

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

BIBLIOTHEEK NOORDERWIJK
Gesloten op maandag 2 en woensdag
11 november
RECYCLAGEPARK
Gesloten op woensdag 11 november

18.00-20.00

14.00-16.00

zo

10.00-12.00

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

JEUGDDIENST
Gesloten op maandag 2 en woensdag
11 november

09.00-12.30 09.00-12.30 09.00-12.30 09.00-12.30 09.00-12.30
13.30-16.30 13.30-16.30 13.30-16.30 13.30-16.30
17.00-19.30

HUMMELTJESHOF
Gesloten op maandag 2 en woensdag
11 november

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

SPORTDIENST
Gesloten op maandag 2 en woensdag
11 november

09.00-12.00 09.00-12.00 09.00-12.00 09.00-12.00 09.00-12.00
13.30-16.00 13.30-16.00
13.30-16.00 13.30-16.00
17.30-19.30

STADSARCHIEF
Gesloten op maandag 2 en woensdag
11 november

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

TOERISME HERENTALS
Gesloten op maandag 2 en woensdag
11 november

09.00-12.00 09.00-12.00 09.00-12.00 09.00-12.00 09.00-12.00
13.30-16.00 13.30-16.00 13.30-16.00 13.30-16.00 10.00-14.00

STEDELIJKE WERKPLAATS
Gesloten op maandag 2 en woensdag
11 november

08.00-12.00 08.00-12.00 08.00-12.00 08.00-12.00 08.00-12.00
12.30-16.00 12.30-16.00 12.30-16.00 12.30-16.00 12.30-16.00

HET NETEPARK
WEDSTRIJDBAD

RECREATIEBAD- EN
DOELGROEPENBAD
SCHAATSBAAN BLOSO
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07.30-08.30 07.30-08.30 07.30-08.30 07.30-08.30 07.30-08.30 09.00-17.00 09.00-17.00
12.00-16.30 12.00-16.30 12.00-13.00 12.00-16.30 12.00-16.30
17.30-21.00 14.00-21.00 17.30-21.00 17.30-21.00
17.30-21.00 14.00-21.00 17.30-21.00 17.30-21.00 09.00-17.00 09.00-17.00
09.00-12.00 09.00-12.00 09.00-12.00 09.00-12.00 09.00-12.00 14.00-16.00 10.00-12.00
13.30-16.00 13.30-16.00 13.30-16.00 13.30-16.00 13.30-16.00 16.30-18.30 13.30-17.00
18.30-21.00
17.30-20.15 19.00-20.30 17.30-19.00

