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Zoek jij mee naar trage wegen?
Trage wegen zijn wegeltjes, paden of verbindingen die in de eerste plaats gebruikt worden door wandelaars en fietsers. Ook voor
de schoolgaande jeugd zijn ze als veilige fietsroute interessant.
Vaak zijn ze echter weinig bekend, waardoor ze ook weinig gebruikt worden.
De stad wil daar nu verandering in brengen. Samen met het Regionaal Landschap Kleine en Grote Nete (RLKGN) maakt de stad
een plan op om trage wegen beter bekend te maken. De eerste
stap in het project is het in kaart brengen van de vele trage wegen op het grondgebied. Hiervoor zoeken we vrijwilligers die de
gegevens op de kaarten willen aftoetsen aan de situatie op het
terrein. Welke wegen zijn er nog? Hoe zien ze er uit en wat maakt

ze aangenaam? Kent u nog meer mooie oude paadjes of ziet u
mogelijkheden voor nieuwe verbindingen?
De stad en het RLKGN nodigen alle geïnteresseerden vrijblijvend
uit voor een infomoment op maandag 3 oktober om 19.30 uur in
de Lakenhal. U kunt u ter plaatse opgeven als vrijwilliger. Komt u
naar de infoavond, laat het dan vooraf weten aan Charlotte Corthals van het RLKGN. Als u niet op de infoavond aanwezig kunt zijn,
dan kunt u ook bellen of mailen voor meer informatie of om u aan
te melden als vrijwilliger.
Meer informatie: Regionaal Landschap Kleine en Grote Nete,
Charlotte Corthals, tel. 014-85 25 14, charlotte.corthals@rlkgn.be

voorwoord...

DEZE MAAND

Veilig terug naar school
We hebben, ondanks soms wat kwakkelweer, een mooie zomer achter
de rug. Ik hoop dat iedereen een fijne vakantie heeft beleefd met familie
en vrienden. Herentals kende ook deze zomer weer verschillende plezante activiteiten, met K3 als een van de hoogtepunten. Al deze activiteiten
waren een groot succes, mede dankzij het werk van honderden vrijwilligers en organisatoren.
Ik wil iedereen daarvoor uitdrukkelijk bedanken. Jullie maken van Herentals mee een aangename stad om te wonen en te leven.
Ondertussen is het bijna tijd om opnieuw aan de slag te gaan, ook voor de allerkleinsten. Onze
kinderen gaan terug naar school. Velen gaan voor het eerst te voet of per fiets deelnemen aan
het drukke verkeer op de schoolroute. Veilig rijden is altijd, maar vooral in deze periode, van
absoluut belang. De politie Neteland en de gemeenschapswachten zullen in de eerste weken
van het nieuwe schooljaar extra verkeerstoezicht doen op drukke kruispunten en schoolroutes.
Hou rekening met de kinderen in het verkeer!
Ieder van ons kan zijn steentje bijdragen om te komen tot minder verkeerslachtoffers dit
schooljaar. Onze kinderen rekenen ook op u.
Uw burgemeester,
Jan Peeters
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Op donderdag 22 september vindt de internationale Car Free Day plaats. Ondertussen vinden
we het al vanzelfsprekend om de auto thuis te laten voor korte verplaatsingen. Tijdens de Car
Free Day zetten we dit nog eens in de schijnwerpers. Ook Herentals doet mee. Als u die dag
met de fiets, te voet of met het openbaar vervoer naar de bib, het Netepark of het stadsloket
komt, dan krijgt u een lekkere, lokale appel. U kunt dan ook deelnemen aan een wedstrijd.
Laat uw contactgegevens achter in de urne en wie weet wint u wel een jaarabonnement voor
het Netepark. Troostprijzen zijn een aantal twintigbeurtenkaarten voor het Netepark. En nog
belangrijker: u vermindert mee de CO2-uitstoot!
Meer informatie: www.weekvandemobiliteit.be

School- en studietoelagen, ook voor u?
Gaat uw kind naar school? Vraag dan een school- of studietoelage aan bij de Vlaamse overheid. Dat kan zowel voor kleuters als voor leerlingen in het lager en secundair onderwijs en
studenten in het hoger onderwijs. Aanvragen voor het schooljaar 2016-2017 kunt u van 1 augustus 2016 tot en met 1 juni 2017 binnenbrengen. De grootte van uw gezinsinkomen bepaalt
of u recht hebt op een toelage. U kunt uw aanvraag online indienen. Daarvoor hebt u uw
elektronische identiteitskaart en een kaartlezer nodig. Surf naar www.studietoelagen.be en
volg de instructies op het scherm. Sommige gegevens zijn al ingevuld, u hoeft ze alleen maar
na te kijken. Werkt u liever met een papieren formulier? Vraag er dan naar op het secretariaat
van de school.
Meer informatie: gratis infonummer 1700, www.studietoelagen.be

Viering 50-jarigen
Op zaterdag 8 oktober viert het stadsbestuur de inwoners die in 1966 geboren zijn. Zij ontvangen daarvoor weldra een uitnodiging. De 50-jarige Herentalsenaren die intussen niet meer in
onze stad wonen, maar toch graag meer vernemen over deze viering, kunnen hun contactgegevens bezorgen aan cyriaque.de.peuter@telenet.be. Als u zo iemand kent, breng hem of haar
dan gerust op de hoogte.

Renovatie brug Hezewijk
In september start het Agentschap Wegen en Verkeer met de renovatie van de brug Hezewijk
in Olen. Vanaf maandag 12 september is de brug volledig afgesloten voor het verkeer, ook voor
voetgangers en fietsers. Als alles volgens plan verloopt, zijn de werkzaamheden half oktober
afgerond. De omleiding loopt via de kerk van Noorderwijk naar Olen-centrum. De bussen met
eindhalte Berkemus komen tijdelijk aan bij het Dorpshuis van Noorderwijk.
Meer informatie: www.wegenenverkeer.be

Onderhoud van het wegdek
Het stadsbestuur laat verschillende asfalt- en betonwegen herstellen. Vuilvoort, Stadspoortstraat, Boerenkrijglaan (deel dat aansluit op Stadspoortstraat) en Sint-Bavostraat krijgen een
volledig nieuwe toplaag. De Beuckelaer-Pareinlaan, Eekhoornpad, Wezelpad, Broekhoven,
Hoevereveld, Plassendonk, Vuurdoornstraat en Zavelbosstraat worden plaatselijk hersteld.
Het college van burgemeester en schepenen gunt de opdracht voor de werkzaamheden aan
de firma D’Hollander Emeric bvba uit Stekene voor de prijs van 169.867,93 euro.
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Cursus weerbaarheid voor vrouwen
Dit najaar organiseert het stadsbestuur een nieuwe lessenreeks weerbaarheid voor vrouwen.
Tijdens de cursus leert u zich op een praktische en effectieve manier verdedigen, waardoor u
zich veiliger voelt en uw zelfkennis en zelfvertrouwen verbetert. De acht lessen vinden plaats
tussen 14 september en 9 november in zaal ’t Hof, telkens op woensdag om 19 uur. Deelnemen
aan de cursus is gratis. U betaalt wel een inschrijvingsborg van 10 euro. De stad betaalt deze
waarborg terug nadat u alle lessen gevolgd hebt. Inschrijven kan vanaf 1 september via www.
herentals.be/weerbaarheid of tel. 014-28 50 50.

Kunst om niet te vergeten
De Stedelijke Academie voor Beeldende Kunst gaat in het nieuwe schooljaar van start met een kunstproject voor personen met dementie. Samen met de werkgroep dementievriendelijke gemeente organiseert de
academie een cursus beeldend vormgeven waarin personen met dementie
hun verborgen talenten kunnen blootleggen. Maar het gaat niet enkel over kunst maken, ook
ontmoeting en meedoen staan centraal. Familieleden, begeleiders en mantelzorgers van de
cursisten mogen meekomen. De lessen starten in de week van 5 september en vinden plaats
in de Stedelijke Academie voor Beeldende Kunst (Markgravenstraat 77).
Meer informatie: Betty Peeters, dienstencentrum ’t Convent, Begijnhof 17, tel. 014-28 20 02,
bettypeeters@ocmwherentals.be, www.herentals.be/kunstacademie

Actie tegen fietsdiefstal
Tijdens de Week van de Mobiliteit organiseren het stadsbestuur, de Lokale Politie Neteland en
het Fietspunt een grote actie tegen fietsdiefstal. Op woensdag 21 september kunt u uw fiets
tussen 7 en 18 uur gratis laten graveren aan het station. De politie controleert hem op verkeersveiligheid. Ook pendelaars kunnen hun fiets laten graveren. Zij kunnen hun fiets slotvast
achterlaten en hun rijksregisternummer doorgeven aan een medewerker. Na hun werkdag
kunnen zij hun fiets gegraveerd afhalen. Iedereen die zijn fiets laat graveren, krijgt een lekkere croissant (zolang de voorraad strekt) en kan een beugelslot of een Helemaal Herentals
Kadocheque winnen.
Door uw rijksregisternummer in het kader van uw fiets te laten graveren, is uw fiets een minder interessant doelwit voor fietsdieven. Fietsen die om technische redenen niet kunnen
gegraveerd worden, krijgen een sticker met daarop het rijksregisternummer. Wordt uw fiets
toch gestolen, doe dan zo snel mogelijk aangifte bij de politie. Een gegraveerde fiets die wordt
teruggevonden, wordt door de politie terugbezorgd aan de eigenaar. Was uw fiets niet gegraveerd, kijk dan regelmatig op www.gevondenfietsen.be of kom langs de stedelijke werkplaats
(Hemeldonk 8, tel. 014-85 92 40). Daar houdt de stad gevonden fietsen drie maanden bij. U
krijgt uw fiets enkel terug wanneer u kunt aantonen dat u de rechtmatige eigenaar bent. Breng
dus uw bewijs van aangifte en uw fietssleuteltje mee.

Stappen, Trappen
& Shoppen
Van 1 tot 30 september kunt u deelnemen aan de tweede editie van
'Stappen, Trappen & Shoppen'. Het
principe is simpel: kom te voet of met
de fiets naar de winkel en u wordt
hiervoor beloond. Fietsen en stappen
is gezond, goed voor het milieu en in
het stadscentrum vaak de snelste manier om ergens te komen.
In september willen het stadsbestuur
en de handelaars u aanmoedigen om
de auto wat vaker te laten staan. Haal
uw stempelkaart af bij een van de
tientallen deelnemende handelaars,
geef in september aan als u te voet of
met de fiets winkelt en verzamel de
stempels. Per aankoop bij een deelnemende handelaar krijgt u een stempel
op uw kaart. Een volle spaarkaart (met
tien stempels, waarvan minstens vijf
van verschillende handelaars) geeft u
het recht om deel te nemen. Op die
manier maakt u kans op een stapel
schitterende prijzen.
Elke deelnemende handelaar schenkt
een mooie prijs weg en u kunt zelfs
een van de twee gloednieuwe fietsen
van de Véloshop winnen. U kunt uw
volle kaarten binnenbrengen bij het
stadsloket, bij de dienst toerisme en
bij de Dorpshuizen in Noorderwijk en
Morkhoven (brievenbus).

stappen trappenshoppen
Kom te voet of met de fiets naar de winkel in september.
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Proximus zet de stad op de kaart als smart city
Proximus investeert in een nieuw glasvezelnetwerk voor Herentals. Met het nieuwe netwerk
investeert Proximus in Herentals als smart city. De wereld staat immers niet stil. Elke dag opnieuw gebruiken we immers meer data, meer cloud-toepassingen en meer online informatie.
Resultaat: de hoeveelheid data die we versturen en ontvangen, blijft stijgen. Het glasvezelnetwerk moet er voor zorgen dat we in de toekomst vlot kunnen blijven werken. De aanleg van
het nieuwe netwerk zal voor enige verkeershinder zorgen, maar de betrokken inwoners en
ondernemers zullen hiervan tijdig op de hoogte worden gebracht.

Maak kans
op een mooie fiets
en stapels
schitterende prijzen.
freepik
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WONEN EN LEVEN
Expo duurzaam bouwen en verbouwen in stadsloket
Op zaterdag 8 oktober opent in het stadsloket een expo rond duurzaam bouwen en verbouwen.
Deze expo kadert in het burgemeestersconvenant, waarbij de stad streeft om tegen 2020 de
uitstoot van CO2 met 20 procent te verminderen. De expo is in oktober en november
open tijdens de openingsuren van het stadloket. U kunt tijdens de expo ook onafhankelijke advies krijgen over uw eigen bouwplannen. Het volledige programma van de
expo vindt u in de Stadskrant van oktober. De toegang en het bouwadvies zijn gratis.

Nieuwe samenaankoop groene energie
Herentals doet dit jaar opnieuw mee aan de provinciale groepsaankoop van 100 procent groene stroom. De vorige jaren was de actie een succes. In 2015 schreven 1.736 Herentalsenaren
zich in. Van hen gingen 1.360 mensen ook effectief in op het aanbod van de winnende energieleverancier.
Tot 11 oktober kunt u zich vrijblijvend inschrijven op www.samengaanwegroener.be. Op
12 oktober is er een online veiling en kunnen de energieleveranciers hun beste bod doen.
Daarna krijg u een voorstel op maat met een duidelijk zicht op uw mogelijke besparing. Pas
dan beslist u om al dan niet te veranderen van energieleverancier. Denk eraan: de aangeboden
tarieven van de groepsaankoop krijgt u gedurende een jaar. Nadien mag de leverancier de
tarieven aanpassen. Tot nu toe moest u zich dus elk jaar opnieuw inschrijven. Maar wie zich dit
jaar inschrijft, doet ook de volgende jaren automatisch mee met de groepsaankoop. Wenst u
niet meer deel te nemen, dan kunt u zich uitschrijven.
Hebt u graag wat hulp bij het inschrijven, maak dan een afspraak met vzw De Fakkel via
gsm 0487-99 06 23 of vzwdefakkel@gmail.com. Breng zeker uw eindafrekening van gas en
elektriciteit mee.
De provincie organiseert een aparte groepsaankoop voor bedrijven, zelfstandigen en verenigingen. Hebt u een professioneel contract en verbruikt u jaarlijks minder dan 50.000 kWh
elektriciteit (enkel laagspanning) en 100.000 kWh gas, dan is dit uw kans om goedkopere energie aan te kopen. Vorig jaar bespaarden de deelnemers gemiddeld 333 euro. Schrijf u voor 26
oktober vrijblijvend in op samengaanwegroenerprofessioneel.ichoosr.com.
Meer informatie: www.samengaanwegroener, tel. 0800-21 134 (gratis)

Betaalbaar wonen in een rustige omgeving
IOK verkoopt nog elf bouwgronden in de verkaveling Draeybomen in Morkhoven. Deze nieuwe
woonbuurt wordt gekenmerkt door rust, veiligheid en bereikbaarheid:
• De verkaveling is gelegen aan de rand van Morkhoven in een landelijke en rustige omgeving.
• In de verkaveling is enkel plaatselijk verkeer toegelaten. Er is wel een doorsteek voor fietsers
en voetgangers.
• Er is een vlotte verbinding met de E313 en bovendien staat u op 15 minuten in het centrum
van Herentals.
Kandidaat-kopers kunnen zich inschrijven van maandag 17 oktober tot vrijdag 28 oktober bij
IOK (Antwerpseweg 1 in Geel). Maak hiervoor een afspraak via tel. 014-56 27 44. Voor de
kandidaat-kopers die tijdens de kantooruren moeilijk bij IOK geraken, is er een avondinschrijving op maandag 24 oktober van 17.30 tot 19.30 uur in het Dorpshuis van Morkhoven (Dorp 1).
De verkoop vindt plaats op maandag 21 november om 18 uur in de parochiezaal van Morkhoven (Goorstraat 1). Wilt u meer weten over de prijzen, oppervlakten en voorwaarden, kijk dan
op www.iok.be/Draeybomen.
Meer informatie: grondbeleid@iok.be, tel. 014-56 27 44
4
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Behaag Onze Kempen!
In september en oktober kunt u
streekeigen haagplanten, fruitbomen,
klimplanten en heesters aankopen via
de actie Behaag Onze Kempen. Steunpalen en compost staan ook op de lijst.
Om de bijenpopulatie te ondersteunen
kunt u bio-bloemenzaad voor bloemenweiden, bio-bloembollen en bijenvriendelijk haagplantsoen kopen.
Wilt u weten welke planten en bomen
geschikt zijn voor uw tuin? Neem dan
een kijkje in de gratis infobrochure of
op www.iok.be/bok. U bent ook welkom op een van de infoavonden in de
regio: op dinsdag 13 september om
19.30 uur in het gemeentehuis van
Ravels (Gemeentelaan 60), op donderdag 15 september om 20 uur in het
gemeentehuis van Kasterlee (Markt 1)
en op dinsdag 20 september om 20 uur
in het gemeentehuis van Meerhout
(Markt 1). Inschrijven is niet nodig.
Bestellen kan van 1 september tot 31
oktober via het bestelformulier op
www.iok.be/bok. Een papieren bestelformulier vindt u aan het onthaal
van het stadsloket. Als u de betaling
via een overschrijving in orde hebt gebracht, kunt u het plantgoed afhalen in
de stedelijke werkplaats (Hemeldonk
8) op zaterdag 19 november tussen
9.30 uur en 11.30 uur.
Meer informatie: www.iok.be/bok,
behaag.onze.kempen@iok.be,
tel. 014-56 42 56

WONEN EN LEVEN
Heraanleg van de Hellekens
Langs de Kleine Nete, tussen de Ringlaan en de spoorlijn Antwerpen–Balen, liggen de Hellekens. Dit gebied werd in de jaren zestig opgespoten met zand uit het Albertkanaal. De Vlaamse
overheid wil van de Nete terug een meer natuurlijke waterloop maken. Een natuurlijke waterloop kan meer water wegvoeren dan een rechte waterloop, een goede maatregel in strijd
tegen wateroverlast. Bovendien voelen planten en dieren zich beter thuis in deze omgeving.
Om van de Hellekens terug in zijn natuurlijke staat te herstellen, zijn werkzaamheden nodig.
Deze bestaan uit kapwerken, afgravingen en het opnieuw aanleggen van het terrein. De kapwerken zijn al achter de rug. Ook de gracht rond het terrein is geruimd. Hierdoor kan water
weer vlot afvloeien.
In augustus startte een volgende fase. Die bestaat uit het afgraven van een drie meter hoge
grondophoging. Dit zand wordt weggevoerd via de oud-Strijderslaan, de ovonde aan Wellens en de Ring naar het Albertkanaal. Dit wegvoeren mag niet tijdens de ochtend- en avondspits. Er geldt voor de vrachtwagens daarom een rijverbod tussen 7 en 9 uur en tussen 16 en
18 uur. Mogelijk voert de aannemer ook zand af naast de spoorlijn richting Kempisch Kanaal.
De grondafvoer gebeurt niet via de Sint-Jobsstraat (tussen ring en Viaduct).
De aannemer krijgt 300 werkdagen om het werk uit te voeren. De bomenrij langs de Nete blijft
voorlopig behouden en het wandelpad blijft toegankelijk. Ook de bomen in de bufferstrook
blijven behouden.
In een derde fase krijgt het gebied zijn definitieve vorm. Hierbij is er aandacht voor zowel
wateroverlast als het visbestand. Op de dijk komt een wandelpad met een uitkijk. Het gebied
wordt ecologisch ingericht met poelen en een zwaluwwand.
Meer informatie: Stoffel Moeskops, projectingenieur, s.moeskops@vmm.be,
tel. 03-205 81 25, of kom langs in de werfkeet.

Bouwen is oriënteren
Het juist oriënteren van een woning
biedt enorme voordelen naar verwarmingskosten en wooncomfort. Passieve zonne-energie, de gratis warmte
die wordt verkregen uit zonnestralen,
is goed voor 20 tot 60 procent van de
energie die nodig is om een woning te
verwarmen. Bij het bouwen van een
woning of bij grote verbouwingswerken, houdt u dus het beste rekening
met een goede oriëntatie. Maar ook
bij het kopen van een woning of een
bouwgrond, kunt u dit al in het achterhoofd houden.
• Plan de woning zo dat de leefruimtes zich aan de zuidzijde bevinden en
plaats daar de meeste glasvakken.
• Een dakoversteek of horizontale lamellen aan de buitenzijde weren de
warmte van de hoogstaande zomerzon maar laten wel de stralen van de
lage winterzon binnen.
• U kunt ook loofbomen planten aan
de zuidzijde. In de zomer zorgen de
bladeren van de bomen voor beschutting. In de herfst en de winter
verliezen zij hun bladeren en kan de
zon binnenschijnen.
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Kent u ’t Gerief al?
In april 2005 stond het OCMW mee aan de doopvont van dienstenchequebedrijf ’t Gerief. ’t Gerief heeft een dienst huishoudhulp en
een strijkdienst. De huishoudhulpen werken thuis bij klanten in en
rond Herentals. U kunt er ook voor kiezen om uw strijk binnen te
brengen. Deze wordt dan netjes gestreken in één van de strijkateliers. Voor beide diensten betaalt u via het voordelige systeem van
dienstencheques.
’t Gerief onderscheidt zich door een erg waarderend en sociaal personeelsbeleid. ’t Gerief organiseert begeleiding, opleiding en werkoverleg en houdt waar mogelijk rekening met individuele behoeften
van medewerkers. Hierdoor werken medewerkers graag bij ’t Gerief
en dat biedt dan weer voordelen voor de klant.
’t Gerief is momenteel dringend op zoek naar gemotiveerde huishoudhulpen (m/v) die gezinnen in Herentals ondersteuning willen
bieden in het huishouden. Werkt u graag zelfstandig, in uw eigen
regio en in een uurrooster op uw maat? Informeer dan zeker bij
’t Gerief.

Wegwijzer, een project
voor anderstalige nieuwkomers
Wegwijzer wil mensen van buitenlandse herkomst wegwijs maken
in de dienstverlening en het onderwijs in onze regio. Wegwijzer
richt zich op nieuwkomers die weinig of geen Nederlands spreken.
Zo komt er een onthaalbrochure in klare taal en een onthaalmoment. Verder wil Wegwijzer ouders helpen om meer betrokken te
zijn in het schoolleven van hun kinderen.
Wegwijzer is een samenwerking tussen de gemeenten Herentals,
Vorselaar, Lille, Herenthout, Grobbendonk, Olen en Kasterlee. Het
project krijgt ondersteuning van het Agentschap Integratie & Inburgering, Provincie Antwerpen en werd mogelijk gemaakt dankzij een subsidie van het Agentschap Binnenlands Bestuur, Afdeling
Gelijke Kansen, Integratie en Inburgering.
Meer informatie: Charlotte Brosius,
charlotte.brosius@isom.be, www.isom.be

Meer informatie: ’t Gerief, Lichtaartseweg 22, 2200 Herentals,
tel. 014-28 57 57, info@tgerief.be, www.tgerief.be

Kom op tegen Kanker zoekt vrijwilligers
Kom op tegen Kanker heeft al een heel netwerk van vrijwilligers.
Omdat er almaar meer kankerpatiënten om individuele steun en
opvang vragen, is Kom op tegen Kanker op zoek naar extra mensen.
Hebt u tijd om een vaste halve dag per week naar het ziekenhuis
te komen om te praten met volwassenen met kanker? Of kunt u
op woensdagnamiddag in het ziekenhuis van Turnhout de (klein)
kinderen van kankerpatiënten opvangen en gezelschap houden?
Geef dan snel een seintje. Als vrijwilliger krijgt u een basisopleiding
die u voorbereidt op uw taak. De opleiding in Herentals en Turnhout start op 26 september. Ten slotte zoekt Kom op tegen Kanker
ook nog iemand om tijdschriften en brochures te verdelen over de
verschillende ziekenhuizen in de Kempen. Uw vervoersonkosten
worden vergoed.
Meer informatie: www.komoptegenkanker.be/word-vrijwilliger,
Vrijwilligersschool@komoptegenkanker.be, tel. 09-267 46 55
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Plantjesweekend

Creatieve workshops in De Cirkel

Tijdens het derde weekend
van september staan opnieuw duizenden vrijwilligers
klaar om azalea's te verkopen
ten voordele van Kom op tegen Kanker. In 2015 verkochten zij maar liefst 288.875
azalea's, goed voor ruim
2 miljoen euro!

In ontmoetingsruimte De Cirkel is iedereen elke donderdag van
13.30 tot 17 uur welkom in het handwerkcafé. Verder organiseert
De Cirkel ook regelmatig creatieve workshops. Zo kunt u op dinsdag 6 september een canvas schilderij in 3D maken. Deelnemen kost
2 euro. U mag zelf materiaal meebrengen, maar dat hoeft niet. Inschrijven is niet nodig.
Meer informatie: Martine De Meyer, tel. 014-24 66 93,
martine.demeyer@isom.be

Samen kunnen we deze recordverkoop opnieuw verbreken. Iedereen kan op 16, 17 en 18 september meehelpen aan de actie.
• U kunt in een plantjesploeg azalea's verkopen aan een supermarkt, op de markt of op het werk. Bent u nieuw of was u al
plantjesverkoper? Bevestig uw deelname bij de dienst preventie
(preventie@herentals.be, tel. 014-28 50 50). Zonder uw hulp
zou er geen plantjesverkoop in Herentals zijn!
• Wilt u een plantje kopen? Hier vindt u de plantjesploegen in
Herentals: Colruyt, Delhaize, Carrefour, De Grabbelton, veevoeders Verwimp, Barbershop De Moustache, AZ Herentals en op
de vrijdag- en de zondagmarkt. Een azalea kost 7 euro.
Wilt u meedoen? Op maandag 5 september om 18.30 uur is er
een infoavond in de benedenzaal van het administratief centrum (Augustijnenlaan 30).
De opbrengst van het Plantjesweekend gaat naar steun- en zorgprojecten voor kankerpatiënten.

De Zelfmoordlijn 1813 wil nog meer
oproepen beantwoorden!
De Zelfmoordlijn 1813 is er voor wie nood heeft aan een gesprek van mens tot mens. Dat gesprek kan gaan over uw eigen
zelfmoordgedachten, maar evengoed kunt u er terecht als u zich
zorgen maakt over iemand uit uw omgeving die met dergelijke gedachten worstelt. U kunt de Zelfmoordlijn 1813 anoniem en gratis
contacteren via telefoon, chat of e-mail.
Het voorbije jaar hebben ruim 130 vrijwilligers meer dan 18.000
oproepen aan de Zelfmoordlijn beantwoord. Toch kunnen niet
alle oproepen beantwoord worden. Daarom is de Zelfmoordlijn
1813 steeds op zoek naar nieuwe vrijwilligers. Bent u geïnteresseerd, laat het dan weten via het aanmeldingsformulier op www.
zelfmoord1813.be of via cpz@preventiezelfdoding.be. U wordt
uitgenodigd voor een kennismakingsgesprek en wie weet start u
binnenkort met de basisopleiding. Omwille
van de anonimiteit van
de Zelfmoordlijn 1813
is het aangeraden om
discreet om te gaan
met uw intentie om
vrijwilliger te worden.

AZ Herentals start
met obesitasprogramma
In september start het AZ Herentals met een obesitasprogramma.
Het programma bestaat uit groepsbegeleiding, een bewegingsprogramma en sessies bij een diëtiste en een psycholoog. Hebt u een
vermageringsoperatie ondergaan, dan kunt u tot zes maanden na
de ingreep starten met het programma, maar enkel op doorverwijzing van een arts. Hebt u een BMI tussen 30 en 40 en wilt u zonder
operatie afvallen, dan kunt u in september instappen in het traject.
Vraag een doorverwijzing aan uw huisarts of neem zelf contact op
met Aline Peeters, de coördinator van het obesitasprogramma. Voor
de consultaties en fysiotherapie gelden de normale terugbetalingstarieven van het ziekenfonds. Sommige ziekenfondsen geven een extra tussenkomst na beëindiging van het volledige programma.
Meer informatie: Aline Pieters, tel. 014-24 60 94,
obesitasrevalidatie@azherentals.be,
www.azherentals.be/obesitasrevalidatie

Ken uw rechten
De Fakkel vzw is in Herentals de vereniging waar armen het woord
nemen. De Fakkel nodigt iedereen uit op enkele infonamiddagen
over allerlei sociale voordelen, tegemoetkomingen, groepsaankopen, … Wilt u meedoen met de groepsaankoop? Breng dan zeker uw
laatste eindfactuur van elektriciteit en gas mee. De infoavonden vinden plaats op:
• Vrijdag 16 september in woonzorgcentrum Sint-Anna,
Vorselaarsebaan 1
• Dinsdag 20 september in buurthuis Diependaal, Musketstraat 100
• Woensdag 21 september in dienstencentrum ’t Convent,
Begijnhof 17
• Donderdag 22 september in De Cirkel, campus Spiegelfabriek,
Lierseweg 132
• Vrijdag 23 september in de Dorpel en Dorpelshop,
Boerenkrijglaan 16
Meer info: De Fakkel vzw; gsm 0487-99 06 23,
vzwdefakkel@gmail.com.
september 2016
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OPENINGSFEEST CC 'T SCHALIKEN
Zondag 25 september
Op zondag 25 september opent cultuurcentrum ’t Schaliken het nieuwe cultuurseizoen traditiegetrouw met een groot feest voor jong en
oud. Op de Grote Markt, het buitenplein en in de schouwburg kunt u genieten van muziek, circus, humor, straattheater en heel veel kinderanimatie. Alle optredens zijn gratis. Bij slecht weer vindt het feest plaats in de foyer.

Compagnie Mirador
Okolo

Op de Grote Markt om 14 en 16.30 uur
Duur: 35 minuten
Op een draaiend plateau met groot rad brengt Compagnie Mirador een poëtische, muzikale
reis. De twee artiesten nemen u mee in een stroom van luchtacrobatie en dans. Ze jongleren
met objecten en bespelen al dansend een contrabas. Onverwachte wendingen, originele
acrobatieën en onwaarschijnlijke evenwichtskunsten zullen u ongetwijfeld in vervoering
brengen.

Mi Grande

Op de Grote Markt om 14 uur
Duur: 30 minuten
De zeepbellenman op stelten maakt reuzenzeepbellen en laat ze zweven boven de hoofden
van de toeschouwers. Op de Grote Markt tovert hij zeepbellen van vijf meter lang uit zijn
zeepbellenstokjes.
.

Elastic
The Gag Man

Op het buitenplein om 14.30 en 16 uur
Duur: 30 minuten
Elastic is een mimeclown pur sang. Hij jongleert met zijn mond, voert een salto de la muerte
uit en doorboort een ballon. In The Gag Man verloopt alles net iets anders dan gepland, met
een overdaad aan lachsalvo's tot gevolg. Het is een verrassend spektakel vol visuele humor.

Stenzel & Kivits

In de schouwburg om 15, 16 en 17 uur
Duur: 30 minuten
Tenor Stenzel en meesterpianist Kivits versmelten comedy en klassieke muziek op een
geraffineerde manier. Met hun fratsen en capriolen onder, naast, op en met de vleugelpiano
stuwen de twee elkaar voort naar cabareteske topprestaties. Geen enkel klassiek thema is
veilig voor hun improvisaties en persiflages.
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Cabaret Bicyclet

Op de Grote Markt van 15 tot 16 uur en van 17 tot 17.30 uur
Een spannende wielerwedstrijd wordt al snel een acrobatische dansdemonstratie,
die op zijn beurt uitmondt in een dolkomische cabaretact. Een fiets die plots een podium
wordt. Cabaret Bicyclet zorgt voor de ene dolle verrassing na de andere.
En dat alles in een charmante retrosfeer.

Draaimolen Lancelot
Op de Grote Markt
Doorlopend vanaf 14 uur

Het paard blaast, de mist trekt op, muziek begint te spelen ... en de ruiters vertrekken in volle
galop. Ze hangen in de stijgbeugels, kijken geconcentreerd, mikken en steken raak. Draaimolen
Lancelot neemt de kinderen mee op een spannend avontuur van ridders en jonkvrouwen.
De kleinsten genieten van de paardje, de iets oudere gaan volledig op in het steekspel.

Reuzenzeepbellen blazen
Op de Grote Markt
Doorlopend vanaf 14.30 uur

De zeepbellenman helpt de kinderen op
weg om reuzenzeepbellen te blazen.
Samen zullen zij van de Herentalse lucht
een sprookjesachtig tafereel maken.

Gekke Jorre en Meneer Stoffel
Ballonnenpret
Op het buitenplein
Doorlopend vanaf 14 uur

Gekke Jorre en Meneer Stoffel maken van ballonnen echte kunstwerkjes. Beiden zijn geniaal
gek en een unicum in animatieland. Ze plooien niet alleen ballonnen, ze maken er een echte
act van.

Grime

Op het buitenplein
Doorlopend vanaf 14 uur
Wally en Tiny zorgen ervoor dat de kleinsten hun grimetafel met een leuk snoetje verlaten.
De grimeuses toveren hen om in een woeste tijger, een mooie prinses of een grappige clown.

Info en tickets: Cc ’t Schaliken, Grote Markt 35, cultuurcentrum@herentals.be, www.schaliken.be, tel. 014-28 51 30
september 2016
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TENTOON
ART|boretum

Van zaterdag 9 juli tot en met zondag 11 september
in het arboretum van kasteel Le Paige
Elke dag open van 9 tot 20 uur

Stedelijke Academie voor Beeldende Kunst
Werken van Barmhartigheid

Van 27 maart tot en met 14 september in de Sint-Waldetrudiskerk
Open op woensdag, donderdag, vrijdag, zaterdag en zondag van 14
tot 17 uur

Quiltgroep GADEP
Septemberdagen vzw Ter Vesten

Van zaterdag 27 augustus tot en met zondag 18 september
in kasteel Le Paige
Open op vrijdag, zaterdag en zondag van 14 tot 17 uur
Gratis vernissage op vrijdag 26 augustus om 20 uur
De Herentalse quiltgroep GADEP stelt patchwork en quilts tentoon.
De groep werd opgericht door Thérèse Keppens. Zij is een bekend
figuur in de patchworkwereld en won met haar ontwerpen verschillende Belgische en Europese prijzen. In GADEP geeft elke kunstenaar
zijn eigen interpretatie aan het ambacht, wat leidt tot een bijzonder
gevarieerde tentoonstelling.
De toegang is gratis.

Yellow Art Geel
ESC

Van zaterdag 10 september tot en met zondag 6 november
in de Lakenhal
Open op vrijdag, zaterdag en zondag van 14 tot 17 uur
Voor de tentoonstelling ESC
selecteerde kunsthuis Yellow Art Geel vier kunstenaars
die elk op hun eigen manier
ontsnappen naar een andere
wereld. William D.R. Casier,
August De Puysseleir, Danny
Smolders en Ive Wouters tonen in hun toevluchtsoord de
kloof tussen de illusie en hun
waarneming van de realiteit.
Yellow Art Geel is een kunsthuis waar psychisch kwetsbare
mensen met een artistieke begaafdheid zichzelf kunnen ontplooien. 'Psychisch kwetsbaar'
wordt gezien in de breedste zin van het woord.
De toegang is gratis.

KuBra
Contrast

Van zaterdag 24 september tot en met zondag 16 oktober
in kasteel Le Paige
Open op vrijdag, zaterdag en zondag van 14 tot 17 uur
Het kunstenaarscollectief KuBra omvat ruim 125 leden die allemaal
werken en wonen in Nederlands Brabant. In kasteel Le Paige presenteert KuBra acht van haar kunstenaars met een selectie van twee- en
driedimensionaal werk. Deze groep kunstenaars toont u het contrast
tussen deze klassieke plek en moderne kunstwerken, maar ook tussen
de werken onderling. Een grote diversiteit aan werk in een mix van abstract en figuratief: landschappen, portretten, naaktmodel, fijnschilderkunst, tekeningen en sculpturen in staal, steen en keramiek.
De toegang is gratis.

Info en tickets:
Cc ’t Schaliken, Grote Markt 35, cultuurcentrum@herentals.be,
www.schaliken.be, tel. 014-28 51 30
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OPEN MONUMENTENDAG
Zondag 11 september

Herita presenteert

Monu
menten
dag
openmonumentendag.be

Instituut van de Voorzienigheid
Dankzij de inspanningen van de vrijwilligers van het lokale comité
kunt u dit jaar een bezoek brengen aan de gebouwen van het Instituut van de Voorzienigheid (Wolstraat 27). Dit gebouw heeft een bewogen geschiedenis. Van de vijftiende tot de achttiende eeuw was
het een Minderbroedersklooster. Bijna de hele negentiende eeuw
werd het gebouw gebruikt om er wol en laken in te produceren.
Sinds de eerste helft van de twintigste eeuw diende het gebouw als
weeshuis en ten slotte als school, maar ook die functie verdween
in 2016. U komt er alles over te weten op een tentoonstelling op de
overdekte speelplaats van de school. De tentoonstelling is open van
13 tot 17 uur. De toegang is gratis.

11 september 2016

Natuurwandeling
In de voormiddag kunt u een begeleide wandeling maken door de
Roest. Het stadsbestuur en vzw Natuurpunt onderzoeken momenteel hoe dit waardevolle gebied gebruikt kan worden voor ontspanning, zonder aan de natuurwaarde te raken. De wandeling start om
10 uur aan het rondpunt van de Zaatweg en de Olymiadelaan. Deelnemen is gratis.

Open dag in ’t Convent
Tussen 11 en 18 uur bent u welkom in dienstencentrum ’t Convent
(Begijnhof 17). U kunt er de hand- en kunstwerken van de cursisten
bewonderen, petanque spelen en iets eten en drinken. In het Begijnhof 15 loopt er een fototentoonstelling en in het Clubhuis staan
schilderijen tentoongesteld. Senioren die graag een cursus willen
volgen bij ’t Convent kunnen zich inschrijven aan het onthaal. Er zijn
cursussen Frans, Spaans, computer, bloemschikken, smartphone en
tablet.

De gilde nodigt uit
Op het Begijnhof zet de Sint-Sebastiaansgilde haar deuren weer wagenwijd open. In de gildekamer en op het terras vergasten de leden
u op bier, een stevige pannenkoek of een bakharing op houtskool.
Aan de schietstand in de tuin kan jong en oud kennismaken met de
edele sport van het boogschieten.

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

Montmartre
Het pittoreske Begijnhof verandert op zondag 11 september van 11
tot 18 uur in een bruisende cultuurtuin. U kunt er genieten van het
werk van diverse beeldende kunstenaars, dichters en muzikanten.
Onder meer schilders, beeldhouwers, keramisten, borduursters en
juweelontwerpers tonen er hun talenten aan het publiek. Aan het
Fundatiehuis kunt u verpozen met een hapje en een drankje. Iedereen is welkom en de toegang is gratis.
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JEUGD
Verloren voorwerpen
Voor vele kinderen zorgen de speelpleinwerkingen tijdens de zomermaanden voor een leuke vakantie. Na de zomer blijven er echter altijd verloren voorwerpen achter, zoals regenjasjes, truien,
brooddozen en drinkbussen. Als uw kind iets kwijt is geraakt, dan kan u tot eind september langskomen bij de jeugddienst in het Stadspark. Op die manier krijgen alle verloren voorwerpen hun
rechtmatige eigenaar terug. De voorwerpen die na eind september niet werden opgehaald, worden geschonken aan het goede doel.

Jeugdraad in de startblokken
De jeugdraad trapt op donderdag 29 september om 19.30 uur haar nieuwe werkingsjaar in
gang met de eerste algemene vergadering in de bovenzaal van de jeugddienst. De jeugdraad
organiseert activiteiten voor kinderen en jongeren en adviseert het stadsbestuur bij thema’s
die de jeugd aanbelangen. Geïnteresseerde jongeren zijn van harte welkom. Op de website
van de jeugddienst vindt u de data en de plaats van de vergaderingen en de verslagen van die
vergaderingen.
Meer informatie: jeugdraadherentals@hotmail.com

Deelnemen aan de derdewereldraad
U hebt energie, talent en goesting om mee te werken aan een betere wereld? U vindt een
structurele aanpak van armoede en ontwikkeling belangrijk? Dan bent u bij de Herentalse derdewereldraad aan het juiste adres. U kunt zich engageren naargelang uw interesses en beschikbare tijd. U bent van harte welkom op de eerste vergadering van de derdewereldraad op
woensdag 7 september om 20 uur in de bovenzaal van de jeugddienst in het Stadpark.
Meer info op www.herentals.be/derdewereldraad

FairTradeAmbassadeurs promoten Week van de Fair Trade
Vanaf donderdag 15 september starten de FairTradeAmbassadeurs met acties om de Week
van de Fair Trade te promoten. Dit doen ze via de sociale media. De ambassadeur die de meeste reacties, volgers en likes heeft verzameld op zaterdag 15 oktober is de winnaar. Ga dus zeker
een kijkje nemen op de Facebookpagina’s van bioboerderij De Kijfelaar, Hopper Jeugdverblijf
De Brink, vzw TWERK en de Saffraanboerderij in Morkhoven.

Vorming voor vierdepijlers
Vanaf september tot januari organiseren de gemeenten Olen, Balen, Laakdal, Westerlo en Herentals maandelijks een vormingsavond voor alle vierdepijlers uit de verschillende gemeenten. Op maandag 26 september vindt de vorming over onderwijs in het zuiden plaats in zaal
Druivenrank in Laakdal, op maandag 17 oktober kunt u in de Lakenhal naar een vorming over
hoe een projectdossier opstellen. De vormingen starten om 19.15 uur. Inschrijven kan via
www.4depijler.be/kalender.
Meer informatie: 014-21 21 86, wereld@herentals.be

Meer informatie
jeugddienst, Stadspark z/n, tel. 014-21 21 86, jeugddienst@herentals.be,
www.jeugddienstherentals.be, www.facebook.com/jeugddienst.herentals
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Griezelen met
de Grabbelpas
in de herfstvakantie!
Op maandag 31 oktober en op donderdag 3 en vrijdag 4 november bezorgt
de Grabbelpas u kippenvel. We maken
een beestig griezelbos, doen aan freaky
fotografie en gaan lekker griezeldansen
en -koken.
Op maandagavond 31 oktober, de bangelijkste avond van het jaar, is er een
heuse Halloweenvertelwandeling, waar
ook de ouders, grootouders en andere
liefhebbers welkom zijn. Het volledige
programma vindt u in de loop van september terug op www.herentals.be/
grabbelpas. Er zijn geen activiteiten op
dinsdag 1 en woensdag 2 november.
Bij een eerste inschrijving in 2016
moet u de informatiefiche invullen die
u terugvindt op www.herentals.be/
grabbelpas. Op deze manier verkrijgt
de stad alle nodige informatie.
De inschrijvingen voor de Grabbelpas
starten op maandag 3 oktober vanaf
17 uur, zowel online als aan de balie van de jeugddienst. Vanaf dinsdag
4 oktober kan u ook telefonisch inschrijven. Het volledige programma en
verdere informatie kan u terugvinden
op www.herentals.be/grabbelpas.

SPORT
Peter gezocht voor mountainbikeroute
Sport Vlaanderen en de sportdienst zoeken een gemotiveerde vrijwilliger die zich wil ontfermen
over de rode mountainbikeroute op het grondgebied van Herentals. Deze route tussen Herentals
en Kasterlee is een van de mooiste van onze regio. Het peterschap bestaat uit een maandelijkse
controle van de route, waarbij u gebreken of opmerkingen meldt aan de sportdienst. De peter
rapporteert ook eenmaal per jaar aan Sport Vlaanderen.
Meer informatie: sportdienst Herentals, Walter Janssens,
sportdienst@herentals.be, tel 014-28 52 50

Scholenveldloop
Op dinsdag 27 september vindt in het Netepark de jaarlijkse scholenveldloop plaats. Alle Herentalse basisscholen nemen deel. De veldloop start om 9 uur en eindigt omstreeks 11.45 uur.
Supporters zijn van harte welkom. De scholenveldloop is een organisatie van het stadsbestuur in
samenwerking met AC Herentals, Sport Vlaanderen en de stichting Vlaamse Schoolsport.

Sportkampen
Op donderdag 3 en vrijdag 4 november kunnen kinderen en jongeren van 6 tot 14 jaar
deelnemen aan omnisportkampen. Inschrijven kan vanaf maandag 3 oktober om 9 uur via
www.uitinherentals.be/sportkampen. Hier vindt u ook alle informatie.

Sportelen
Sporten voor senioren, ook wel sportelen genoemd, is een aangename en gezonde bezigheid.
Senioren zijn elke woensdag van 10 tot 11 uur welkom voor een les fitness. De lessen vinden
plaats in de turnzaal van De Vossenberg. Een overzicht van alle sportelactiviteiten vindt u in de
sportelgids op https://www.herentals.be/sportelen. Als u geen internet hebt, dan kunt u bij de
sportdienst een papieren exemplaar krijgen.

Zwemlessen voor kinderen
Op maandag 19 september starten de zwemlessen voor kinderen vanaf 3 jaar (10 lessen). Vanaf 2016 werden de nieuwe leerlijnen zwemmen ingevoerd. Het opzet van deze leerlijnen is om
kinderen eerst veilig aan water te laten wennen vooraleer ze in stijl leren zwemmen. Vooraleer
u uw kind inschrijft voor de zwemlessen, moet het kind daarom eerst een test doen om te bepalen in welke groep het kan starten. Het testmoment vindt plaats op maandag 12 september om
17.15 uur. Meer informatie over de zwemlessen en de inschrijvingen voor het testmoment vindt
u op www.herentals.be/zwemlessen.

Zwemlessen
voor volwassenen
Als u als volwassene wilt leren zwemmen, dan kunt u deze reeks volgen. De
zwemlessen vinden plaats op maandag
van 19.30 tot 20.15 uur en starten op
maandag 19 september. Een reeks bestaat uit tien lessen. U volgt lessen in
groep. Inschrijven kan vanaf maandag
5 september via www.herentals.be/
zwemlessen

Start to Swim
De nieuwe reeks Start to Swim legt de
nadruk op schoolslag. De reeks is ideaal
als u uw techniek of uithoudingsvermogen wilt verbeteren. U krijgt tien weken
lang begeleiding, tips en advies. U moet
wel 25 meter kunnen zwemmen om
deel te nemen.
De trainingen vinden plaats op
zaterdag van 9 tot 10 uur en starten
op zaterdag 24 september. Deelnemen kost 50 euro. Inschrijven kan
vanaf maandag 5 september via
www.herentals.be/zwemlessen

Aquafit
Vanaf 19 september start in het
Netepark het aquafitprogramma. Een
overzicht van de lessen vindt u op
www.herentals.be/netepark/aquafit

Meer informatie
Sportdienst, De Vossenberg,
Markgravenstraat 93,
tel. 014-28 52 50,
sportdienst@herentals.be
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MAAND VAN DE SPORTCLUB
In september zetten de sportclubs hun deuren open voor de Maand
van de Sportclub. Ook in Herentals doen heel wat clubs mee. Benieuwd wat zij in petto hebben? Kom dan langs op een training en
sport gewoon mee.

Atletiekclub Herentals

Sport Vlaanderen, Vorselaarsebaan 60
•
•
•
•
•
•
•

Dinsdag | 19.00-20.00 | 2de en 3de leerjaar
Dinsdag | 19.00-20.30 | 4de, 5de, 6de leerjaar en 1ste middelbaar
Dinsdag | 19.00-21.00 | vanaf 2de middelbaar
Donderdag |19.00-20.30 | 4de, 5de, 6de leerjaar en 1ste middelbaar
Vrijdag | 19.00-20.00 | 2de en 3de leerjaar
Vrijdag | 19.00-21.00 | vanaf 2de middelbaar
Vrijdag | 19 tot 20 uur | G-atleten (mentale handicap of autisme).
Neem vooraf contact op met de club.

Trek sportieve kledij en loopschoenen aan.
Meer informatie: achl@val.be, gsm 0477-47 44 08, www.acherentals.be

Corpus Sanum Herentals

Sportcomplex De Vossenberg, Markgravenstraat 93
School De Wegwijzer, Streepstraat 2, 2200 Morkhoven
Corpus Sanum heeft een uitgebreid aanbod aan turn- en hiphoplessen voor kinderen, jongeren en volwassenen. U bent de hele maand
welkom om mee te sporten. Trek sportieve kledij aan en breng sokken
mee voor op de trampoline.

Herentalse Zwemclub

Zwembaden Netepark, Vorselaarsebaan 56
•
•
•
•

Zaterdag 10 september | 19.00 - 20.00 | 10-18 jaar
Woensdag 14 september | 18.00 - 19.00 | 6-12 jaar
Woensdag 14 september | 19.00 - 20.00 | G-zwemmers
Zaterdag 24 september | 19.00 - 20.00 | +18 jaar

Hebt u een brevet van minstens 25 meter, kom dan gerust eens langs. Breng
zwemkledij mee (let op de dresscode van het Netepark!) en een zwembril.
Meer informatie: bert.vanbogaert@hzc.be, gsm 0476-22 51 50, www.hzc.be

Jogclub Herentals

Sport Vlaanderen, Vorselaarsebaan 60
• Maandag 5, 12 en 19 september | 19.30 - 20.30 | In de bossen aan
Sport Vlaanderen
• Woensdag 7, 14 en 21 september |19.30 - 20.30 | Atletiekpiste
• Zaterdag 10, 17 en 24 september | 09.30 - 10.30 | In de bossen aan
de Wijngaard
Alle recreatieve joggers vanaf 12 jaar zijn welkom. Trek sportieve kledij
en loopschoenen aan.
Meer informatie: jogclubherentals@hotmail.com, gsm 0495-59 17 32

Judoclub Kiai Ryu

Sport Vlaanderen, Vorselaarsebaan 60

Meer informatie: corpus.sanum@telenet.be, tel. 014-22 23 38,
www.corpussanumherentals.be

•
•
•
•

Duikschool De Zeekat

Meer informatie: info@judoherentals.be, gsm 0497-82 18 27,
www.judoherentals.be

• Dinsdag 13 en 20 september | 21.00 - 22.00

Makoto Jutsu Do (Ju Jutsu)

Zwembaden Netepark, Vorselaarsebaan 56
Iedereen vanaf 14 jaar kan deelnemen. Breng zwemkledij mee (let
op de dresscode van het Netepark!) en eventueel zwembadvinnen,
zwemvliezen en snorkel en een duikbril.
Zwembaden Netepark, Vorselaarsebaan 56, 2200 Herentals
Meer informatie: info@dezeekat.be, gsm 0496-58 01 79,
www.dezeekat.be

Herentalse Basketbalclub

Sportcomplex De Vossenberg, Markgravenstraat 93
Sporthal Atheneum De Vesten, Augustijnenlaan 32
•
•
•
•
•

Elke maandag | 17.30 - 19.00 | Geboren in 2005-2006 | De Vesten
Elke woensdag | 14.00 - 15.00 | Geboren in 2007-2010 | De Vossenberg
Elke woensdag | 16.00 - 17.30 | Geboren in 2005-2006 | De Vossenberg
Elke woensdag | 19.30 - 21.00 | Geboren in 2003-2004 | De Vesten
Elke vrijdag | 18.00 - 19.30 | Geboren in 2003-2004 | Sporthal De
Vesten

Trek sportieve kledij en basketschoenen aan.
Meer informatie: jef.dankers@outlook.be, gsm 0478-30 39 73,
www.hbbc.be
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Elke woensdag | 18.30 - 19.30 | Beginners vanaf 5 jaar
Elke woensdag | 19.30 - 20.30 | Gevorderden
Elke vrijdag | 18.30 - 19.30 | Beginners vanaf 5 jaar
Elke vrijdag | 19.30 - 20.30 | Gevorderden

Trek sportieve kledij aan

Sport Vlaanderen, Vorselaarsebaan 60, 2200 Herentals
• Maandag 12, 19 en 26 september | 19.30 - 21.30 | 15-77 jaar
• Zaterdag 10, 17 en 24 september | 09.00 - 10.30 | 15-77 jaar
• Zaterdag 10, 17 en 24 september | 10.30 - 11.30 | 7-14 jaar
Trek sportieve kledij aan (een gesloten t-shirt, polo of sweater). Laat
vooraf via e-mail of telefoon weten wanneer u mee komt trainen.
Meer informatie: julius.verachtert@telenet.be, tel. 014-70 38 76,
gsm 0474-03 61 50, www.makotojutsudo.com

Okinawa Karate Herentals

Sportcomplex De Vossenberg, Markgravenstraat 93
Sport Vlaanderen, Vorselaarsebaan 60, 2200 Herentals
• Dinsdag 13 en 20 september | 18.30 - 19.30 | 7-12 jaar | De Vossenberg
• Dinsdag 13 en 20 september| 19.30 - 21.00 | +13 jaar | De Vossenberg
• Donderdag 15 en 22 september | 18.30 - 19.30 | 7-12 jaar | Sport
Vlaanderen
• Donderdag 15 en 22 september | 19.30 - 21.00 | +13 jaar | Sport
Vlaanderen
Trek sportieve kledij aan. Trainen gebeurt op blote voeten.
Meer informatie: fransvandevel@hotmail.com, www.karateherentals.be

STEDELIJKE ACADEMIES
Stedelijke Academie voor Beeldende Kunst
Op 1 september opent de Stedelijke Academie voor Beeldende Kunst het nieuwe academiejaar. Kinderen vanaf zes jaar (of het eerste leerjaar) kunnen hun creativiteit botvieren in de
kinderateliers. Ze knippen, plakken, tekenen, schilderen, kleien, hameren, kijken en voelen. Zo
leren ze op een speelse manier kunst kennen en maken. Er zijn lessen op woensdagnamiddag,
zaterdagvoormiddag, dinsdag na school en vrijdag na school.
Jongeren vanaf twaalf jaar starten in de jeugdateliers. Tijdens verschillende projecten scherpen zij hun creatieve vaardigheden aan. Ze tekenen, schilderen, maken graffitikunst, filmen en
monteren, …
Volwassenen kunnen een dagcursus volgen in tekenkunst, beeldhouwen, keramiek. Er zijn ook
avondcursussen in tekenkunst, beeldhouwen, keramiek, schilderkunst, vrije grafiek en video
en animatie (vanaf 15 jaar). U hebt geen voorkennis nodig.

Inschrijven
Inschrijven kan via www.herentals.be/kunstacademie of op het secretariaat van de academie.
Het secretariaat is vanaf 22 augustus open op maandag, dinsdag en woensdag van 10 tot 17
uur. Tijdens deze dagen kunt u ook de eindejaarstentoonstelling in de academie bezoeken.
Vanaf 1 september kunt u bij het secretariaat terecht op maandag, dinsdag en woensdag van
13 tot 22 uur en op zaterdag van 9 tot 13 uur.

Open atelierdagen
Zin in een gratis proefles? Dat kan tijdens de open atelierdagen op maandag 19, dinsdag 20
en woensdag 21 september. Het is de ideale manier om kennis te maken met de verschillende
kunstdisciplines. Op de website van de academie vindt u een overzicht van de gratis workshops. Inschrijven kan via e-mail.
Meer informatie: Stedelijke Academie voor Beeldende Kunst, Markgravenstraat 77,
tel. 014-28 51 55, academie.beeldende.kunst@herentals.be, www.herentals.be/kunstacademie

Stedelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans
Muziek
Kinderen vanaf acht jaar (of het derde leerjaar) kunnen instappen in de richting muziek.
Om wegwijs te raken in de muziektaal volgen
de kinderen eerst een jaar algemene muzikale vorming. Een jaar later starten ze met
het instrument van hun dromen of met zanglessen. Jongeren vanaf twaalf jaar en volwassenen starten al in het eerste jaar met een
instrument (of zang). De academie heeft zowel een klassieke afdeling als een afdeling pop, rock
en jazz en een bloeiende folkafdeling.

Woord
Kinderen en jongeren die houden van mooie woorden, grappige verhalen, gedichten voordragen
en toneelspelen, kunnen hun hart ophalen in
de woordafdeling van de academie. Leerlingen vanaf acht jaar volgen les op woensdag
van 15.30 uur tot 16.30 uur. Via tekstjes, gedichtjes, spel en improvisatieoefeningen leren
zij een correcte uitspraak en een goede articulatie. Vanaf twaalf jaar volg je les op vrijdag
van 18 tot 20 uur. Je leert op een boeiende
manier vertellen en theater maken.

NIEUW!
Creatief spreken
voor volwassenen
De kikker in de keel, de bibber in de benen, lippen die beginnen trillen, stembanden die gaan knijpen, … we kennen
het allemaal. Maar geen nood: vanaf
dit schooljaar richt de academie een
cursus woord in voor iedereen vanaf
achttien jaar. Elke zaterdag van 13 tot
15 uur kunt u uw communicatievaardigheden trainen en zelfvertrouwen
ontwikkelen in een veilige en fijne omgeving, met concrete opdrachten en
veel spreekplezier. Tijdens de eerste
les op zaterdag 3 september krijgt u
een introductie en meer informatie.

Dans
Kinderen van zes en zeven jaar maken op een speelse manier kennis
met dans (één lesuur in de week). Via
eenvoudige basisbewegingen leren ze
hun lichaam ontdekken en plaatsen
voor het latere ballet. Vanaf acht jaar
(derde leerjaar) hebben de leerlingen
twee uur les per week. Geïnteresseerd
in een proefles? Dat kan in het begin
van september! Neem contact met het
secretariaat of de dansleerkracht (ilse.
imants@gmail.com).

Inschrijven
Inschrijven kan via www.samwdherentals.be of op het secretariaat van de
academie. Het secretariaat is op maandag 29, dinsdag 30 en woensdag 31 augustus open van 14 tot 19 uur. Vanaf 1
september kunt u bij het secretariaat
terecht op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 15 tot 20 uur, op
woensdag van 12 tot 20 uur en op zaterdag van 9 tot 13 uur.
Meer informatie:
Stedelijke Academie voor Muziek,
Woord en Dans, Hikstraat 28,
tel. 014-21 33 05,
samwd@herentals.be,
www.samwdherentals.be
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CURSUS- EN SPORTAANBOD
Cursussen van vzw Kreatief
Op maandag 12 september start het nieuwe cursusjaar van vzw Kreatief. Nieuwe leden kunnen
zich inschrijven op maandag 5 en dinsdag 6 september tussen 10 en 12 uur in de Kerkstraat 32.
Kreatief heeft een uitgebreid aanbod met onder meer taallessen, kooklessen en naailessen. Wie
nog geen ervaring heeft met naald en draad kan zich inschrijven voor de beginnerscursus op
maandagavond. De plaatsen zijn beperkt, dus geef even een seintje als u geïnteresseerd bent.
Meer informatie: www.vzwkreatief.be, tel. 014-23 12 77, kreatief.herentals@skynet.be

Yoga voor gevorderden en beginners
Seva Yoga Kempen organiseert yogalessen in de turnzaal van vrije basisschool (W)Onderwijs
(Nonnenstraat 14-16, toegang parkeerterrein via de Koppelandstraat). Op donderdag 1 september om 19.30 uur start er een nieuwe beginnerscursus. De eerste les voor beginners is vrijblijvend
en gratis. Inschrijven voor de rest van het jaar kan op het einde van de les of later. Op dinsdag
6 september, ook om 19.30 uur, herbeginnen de yogalessen voor gevorderden. Breng uw eigen
mat en een handdoek mee en draag losse kleding.
Meer informatie: Seva Yoga Kempen, tel. 014-21 06 76, info@sevayoga.be
of op http://sevayoga.be/

Jog mee met AC Herentals
Op maandag 19 september om 19 uur start Atletiekclub Herentals met nieuwe jogcursussen.
Als beginnend jogger kunt u deelnemen aan de cursus Start to Run. Voor wie al wat loopervaring heeft, is er de cursus Keep Running. De lessen vinden plaats op de atletiekpiste van Sport
Vlaanderen (Vorselaarsebaan 60), telkens op maandag om 19 uur, op donderdag om 19.30 uur
en op zaterdag om 9.30 uur. Wilt u zich inschrijven, kom dan op donderdag 15 september om
19.30 uur naar clublokaal ’t Loperke aan de atletiekpiste. Het inschrijvingsgeld bedraagt 20 euro
voor inwoners van Herentals.

Groenbeheer in Herentals
De Herentalse Vrouwenraad nodigt
Eddy Vercammen van het Agentschap
voor Natuur en Bos uit om een spreekbeurt te houden over het groenbeheer
in Herentals. De infonamiddag vindt
plaats op vrijdag 16 september om
14 uur in het Fundatiehuis op het Begijnhof. Alle vrouwen van Herentals,
Noorderwijk en Morkhoven zijn welkom. De toegang is gratis.
Meer informatie: Louisa Van Sand,
tel. 014-22 00 55

Zoektochten in Herentals
en Noorderwijk
Nog tot 11 september kunt u in Herentals en Noorderwijk deelnemen aan
een wandelzoektocht. De zoektocht in
Noorderwijk vertrekt aan het Dorpshuis
en is ongeveer 7 kilometer lang. In de
brochure vindt u foto's die u in de juiste
volgorde moet rangschikken. De tocht
door het stadscentrum is 6,6 kilometer
lang en bevat naast foto-opdrachten
enkele pittige vragen.
Er is ook een fietszoektocht van ongeveer 35 kilometer, die u langs de mooiste plekjes van Herentals, Kasterlee en
Olen leidt.

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

De brochures zijn te koop bij de dienst
toerisme en kosten 3 euro. Wie deelneemt kan een leuke prijs winnen. De
prijsuitreiking is op 6 oktober.

Tai chi chuan

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

Tai chi chuan is een Chinese bewegingsleer die lichaam en geest helpt te ontspannen. Op maandag 5 september om 19 uur kunt u een gratis proefles bijwonen in de spiegelzaal van kOsh Campus Wolstraat (Wolstraat 27). Voor meer informatie over deze les kunt u terecht bij Gert Keller
(gsm 0474-83 49 26).

Volleybalclub Sint-Janskring
Iedereen die volleybal wil spelen, kan terecht bij Volleybalclub Sint-Janskring. Kinderen die zich
willen aansluiten of die eens willen proberen, kunnen een gratis voorlopige aansluiting van één
maand krijgen, waardoor ze aan alle activiteiten verzekerd deelnemen. De trainingen en thuiswedstrijden van de jeugd vinden plaats in sporthal De Vossenberg (Markgravenstraat 93).
Meer informatie: Karl Dom, tel. 014-21 86 28, www.sint-janskring.be
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Het oorlogsdagboek
van Jozef Simons
Op donderdag 15 september spreekt
Ludo Simons over het oorlogsdagboek
dat zijn vader, Jozef Simons, bijhield
tijdens de Eerste Wereldoorlog. De
lezing vindt plaats in Kasteel Le Paige
(Nederrij 135) en start om 20 uur. De
avond is een organisatie van de Herentalse Geschiedkundige Kring in samenwerking met vzw Ter Vesten.

AANKONDIGINGEN
Rommelmarkt in Vogelzang
Op zondag 11 september is iedereen welkom in woonzorgcentrum Vogelzang (Vogelzang 1).
Van 12 tot 17 uur is er een rommelmarkt met zowel tweedehandse als nieuwe en zelfgemaakte
spullen. Wilt u zelf deelnemen aan de rommelmarkt, schrijf u dan voor 2 september in via
kela@live.be. Een standplaats kost 5 euro.
Meer informatie: WZC Vogelzang, tel 014-76 21 00, kela@live.be

De Naakten en de Doden
Het Davidsfonds en auteur Dr. Herman Heylen
nodigen u uit op de voorstelling van het Leerboek
voor de naakten en de doden. De voorstelling
vindt plaats op vrijdag 23 september om 20 uur in
cc 't Schaliken. Nele Goris (cello), Marc Lievens
(voordracht) en Katrien Lodewyckx (moderator)
zorgen voor een avondvullend programma. Tickets
zijn te verkrijgen bij cultuurcentrum ’t Schaliken
(Grote Markt 35, tel. 014-28 51 30, http://tickets.
schaliken.be). De toegang bedraagt 5 euro, maar als u het boek koopt, krijgt u 5 euro korting.
Meer informatie: www.heylenherman.be

Foto- en digisalon van Koninklijke Fotoclub Herentals
De leden van de Koninklijke Fotoclub Herentals heten u van harte welkom op hun 48ste Fotoen Digisalon. In ’t Schaliken presenteren ze hun beste werk van de laatste twee jaar. Zowel
landschaps-, natuur-, reis-, model- als straatfotografie komen aan bod. De openingsreceptie
vindt plaats op vrijdag 9 september om 20 uur. Op zaterdag 10 september is de tentoonstelling
open van 13 tot 22 uur. Er zijn digitale projecties in de schouwburg om 14, 16, 18 en 20 uur.
Op zondag 11 september kunt u er terecht van 10 tot 20 uur. De projecties starten om 11, 14,
16 en 18 uur.

Fiets mee met De Schakel
Op zondag 28 augustus sluiten we de zomervakantie af met een nieuwe editie van De Schakel. Tijdens dit grote fietsevenement stippelt u
zelf een fietstocht uit tussen de verschillende controleposten in de Kempen. Vertrekken kan
tussen 8 en 14 uur. De start- en controlepost in Herentals bevindt zich aan de kantine van VC
Herentals (Herenthoutseweg 118).

Anthony Koninklijke
Fotoclub Herentals
in Beeld
Anthony Koninklijke Fotoclub Herentals viert zijn vijftigste verjaardag en
verkreeg de eretitel van Koninklijke
Vereniging. De club viert dit op vrijdag 30 september om 20 uur tijdens
de plechtige opening van het vijftigste
foto- en digisalon in zaal ’t Hof (Grote
Markt 41). Alle oud-leden van Anthony
Fotoclub zijn welkom op de vernissage.
U kunt het foto- en digisalon ook bezoeken op zaterdag 1 oktober van 13
tot 22 uur en op zondag 2 oktober van
10 tot 19 uur. De toegang is gratis.

Proef wijn
uit Noorderwijk
Op zondag 18 september is het traditioneel Dag van de Landbouw. In Noorderwijk kunt u van 10 tot 18 uur in Het
Eikenvat (Doornestraat, ter hoogte van
huisnummer 64) lekkere wijn komen
proeven. U krijgt ook een rondleiding
door de wijngaard. Er is witte en rode
wijn, maar ook rosé en schuimwijn. De
kinderen kunnen zich uitleven op het
springkasteel of deelnemen aan het
kleurwedstrijd.
Meer informatie:
www.heteikenvat.be

Meer informatie: www.schakel.be.

Fietsen voor het goede doel
Op donderdag 22 september organiseert het 29 Bataljon Logistiek de twintigste editie van
Dwars door de Kempen en op zondag 25 september kunt u opnieuw meedoen aan Sporten
tegen Kanker. Op beide dagen kunt u deelnemen aan een veldtoertocht van 15, 25 of 45 kilometer of aan een wegrit van 50 of 100 kilometer. Op zondag is er ook een familiefietstocht. U
kunt vrij starten tussen 8 en 11 uur aan het militaire domein Den Troon (Bevrijdingsstraat 31 in
Grobbendonk). Deelnemen kost 5 euro. De opbrengst gaat naar een goed doel.
Meer informatie en inschrijvingen: Hans Horemans, tel. 0477-69 76 17,
hans.horemans@mil.be, www.29bataljonlogistiek.be
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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.

Van
tot
Van
tot
Do

27/03 TENTOON
14/09
09/07 TENTOON
11/09
18/08 MUZIEK
SOCIO

Za

20/08 UiT
OPEN

Academie voor Beeldende Kunst – Werken van barmhartigheid / SintWaldetrudiskerk / Van 14 tot 17 uur, gesloten op maandag en dinsdag
ART|boretum / Kasteel Le Paige / Alle dagen van 9 tot 20 uur

Van
tot
Vr

16/09 SOCIO
18/09
16/09 VROUW

Donderse Dagen - Evil Empire Orchestra / Buitenplein cc 't Schaliken
/ 20.30 uur
Praatgraag voor blinden en slechtzienden / Bistro De Swaen,
Belgiëlaan 1 / Van 13.30 tot 16.30 uur / Info: An Van Gils,
gsm 0477-40 51 57
Uitreiking van de Nestorprijzen / cc 't Schaliken / 15 uur

Za
Zo

17/09 FIETS
18/09 UiT
UiT

Ma

19/09 SOCIO

Infodag Centrum voor Volwassenenonderwijs DTL / Collegestraat 46 /
Van 10 tot 12 uur
Stadswandeling – Groeten uit Herentals / Lakenhal / 14.30 uur
Bloedinzameling Rode Kruis / Zaal ’t Hof, Grote Markt 41 /
Van 17.30 tot 20.30 uur

Zo
Ma

21/08 WANDEL
22/08 BLOED

Di

23/08 RAAD

Raad voor Maatschappelijk Welzijn / Kantoor van de OCMWsecretaris, Nederrij 133/A / 20 uur

Do

25/08 MUZIEK

Donderse Dagen - Slick Nick & The Casino Special / Buitenplein
cc 't Schaliken / 20.30 uur
Grijze Panters / Het Haventje / Info: Joke Van Reusel, tel. 014-22 04 07

SENIOR
Van
tot
Van
tot

27/08 TENTOON
18/09
28/08 KERMIS
30/08

Quiltgroep GADEP – Septemberdagen vzw Ter Vesten / Kasteel Le
Paige / op vrijdag, zaterdag en zondag van 14 tot 17 uur
Kermis / Morkhoven

Zo

28/08 FIETS

De Schakel / VC Herentals, Herenthoutseweg 118 / Van 8 tot 14 uur

Ma

29/08 BLOED

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

Di

30/08 UiT

Kermisjogging Morkhoven / Vanaf 18.30 uur

RAAD
CREA
FRUIT

Gemeenteraad / Raadzaal administratief centrum, Augustijnenlaan 30 /
20 uur
Crea-café: Canvas schilderij in 3D / De Cirkel, Lierseweg 132 /
Van 13.30 tot 17 uur
Persmobiel Kempenland perst uw appels / Aveve, Poederleeseweg 1

Wo

21/09 FIETS

Do

22/09 CREA

Vr
Van
tot
Za
Zo

Di
Wo
Do

03/09 KERMIS
12/09

Septemberkermis / Grote Markt

Zo

04/09 UiT

Turen naar vogelkuren / Vogelkijkhut Snepkensvijver, Lichtaarsteweg /
9 uur / Info: Julien, tel. 014-51 61 57

JAZZ

Do

08/09 RAAD

Milieuadviesraad / Administratief centrum, Augustijnenlaan 30 /
20 uur
Handwerkcafé / De Cirkel, Lierseweg 132 / Van 13.30 tot 17 uur /
Info: tel. 014-24 66 90, delink@ocmwherentals.be
Foto- en digisalon van Koninklijke Fotoclub Herentals /
Cultuurcentrum ’t Schaliken / 20 uur

SOCIO

CREA
Vr

09/09 FOTO

Van
tot
Za

10/09 TENTOON
06/11
10/09 FOTO
UiT

Zo

11/09 VERKOOP

Carwash Herentalse Zwemclub / Netepark, Vorselaarsebaan 56 /
13 uur
Kermisrommelmarkt / Grote Markt / Van 14 tot 18 uur

KollecTiv - Jazz@RElaX / Schouwburg Rex, Smallestraat 2, 2400 Mol /
20.15 uur
Familiegroep dementie – Naar een woonzorgcentrum? /
WZC Sint-Anna, Vorselaarsebaan 1 / 14 uur /
Info: herentals@alzheimerliga.be, tel. 0484-79 89 11

Septemberkermis 2016
Van zaterdag 3 tot maandag 12 september staat de Septemberkermis op de Grote Markt. Ook dit jaar zijn er enkele leuke extra’s. Zo
staat er op woensdag 7 september een infostand aan de Lakenhal,
waar kinderen tussen 14 en 17 uur een ingekleurde tekening kunnen inruilen voor kortingskaartjes. Het stadsbestuur verdeelt de
blanco tekeningen via de Herentalse scholen. U kunt de tekening
ook afprinten via www.herentals.be/septemberkermis.

VERKOOP

Rommelmarkt WZC Vogelzang / Vogelzang 1 / Van 12 tot 17 uur

FOTO

Foto- en digisalon van Koninklijke Fotoclub Herentals /
Cultuurcentrum ’t Schaliken / Van 10 tot 20 uur

UiT

Les bloemschikken Herfststuk/ Een organisatie van TuinHier
(Volkstuinen)
Montmartre in het Begijnhof / Van 11 tot 18 uur
Grijze Panters – Stadswandeling / ’t Convent, Begijnhof 17 / 14 uur /
Info: Joke Van Reusel, tel. 014-22 04 07
Ludo Simons – Oorlogsdagboek 1914-1918 / Kasteel Le Paige
(Nederrij 135) / 20 uur

Verder is er ook dit jaar een kermisrommelmarkt. Die vindt plaats
op zondag 11 september van 14 tot 18 uur. Wilt u deelnemen,
schrijf u dan vóór woensdag 7 september in via www.herentals.
be/rommelmarkt of met het inschrijvingsformulier, dat u vindt
aan het stadsloket. Op maandag 12 september wordt de kermis
afgesloten met een familiedag.

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

Meer informatie: stadsloket, tel. 014-28 50 50, info@herentals.be

Di

UiT
13/09 SENIOR

Do

15/09 LEZING
CREA

18

Yellow Art Geel – ESC / Lakenhal / op vrijdag, zaterdag en zondag van
14 tot 17 uur
Foto- en digisalon van Koninklijke Fotoclub Herentals /
Cultuurcentrum ’t Schaliken / Van 13 tot 22 uur

Vrouwenraad – Groenbeheer in Herentals / 14 uur / Fundatiehuis,
Begijnhof 27
Fietsgraveren / Verkeerspark Vorselaarsebaan / Van 13 tot 16 uur
Feestmarkt Dag van de Landbouw / Belgiëlaan
Cursus snoeien van steenfruit / Een organisatie van TuinHier
(Volkstuinen)
Zwanger & Zo / Sociale campus Spiegelfabriek, Lierseweg 132/A /
Van 9.30 tot 11.30 uur
Actie tegen fietsdiefstal / Station / Van 7 tot 18 uur

Handwerkcafé / De Cirkel, Lierseweg 132 / Van 13.30 tot 17 uur /
Info: tel. 014-24 66 90, delink@ocmwherentals.be
Dwars door de Kempen / Militair domein Den Troon,
SPORT
Bevrijdingsstraat 31 in Grobbendonk / Van 8 tot 11 uur
Voorstelling
Leerboek voor de naakten en de doden / cc 't Schaliken /
23/09 LITERATUUR
20 uur
24/09 TENTOON KuBra – Contrast / Kasteel Le Paige / op vrijdag, zaterdag en zondag
van 14 tot 17 uur
16/10
Dag van de Klant
24/09 UiT
Openingsfeest / buitenplein, schouwburg en Grote Markt / vanaf 14 uur
25/09 FEEST
Orgel en zang rond Vivaldi en Bach / Sint-Waldetrudiskerk / 15 uur
MUZIEK
Sporten tegen Kanker / Militair domein Den Troon,
SPORT
Bevrijdingsstraat 31 in Grobbendonk / Van 8 tot 11 uur
Cursus snoeien van steenfruit / Een organisatie van TuinHier
UiT
(Volkstuinen)
Raad voor Maatschappelijk Welzijn / Kantoor van de OCMW27/09 RAAD
secretaris, Nederrij 133/A / 20 uur
In the Spotlight – Dyab Abou Jahjah en Sylvain Peeters / Lakenhal /
28/09 LEZING
20 uur / Info: herentals@demens.nu
Handwerkcafé / De Cirkel, Lierseweg 132 / Van 13.30 tot 17 uur /
29/09 CREA
Info: tel. 014-24 66 90, delink@ocmwherentals.be
Grijze Panters – Bezoek aan Art Center Hugo Voeten / Info: Joke Van
SENIOR
Reusel, tel. 014-22 04 07
75 jaar Gidsen 2e Kempen – Quiz / Chirolokalen Kleerroos
30/09 JEUGD

Van
tot

Vr

Plantjesweekend Kom op tegen Kanker
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AANKONDIGINGEN
Laat uw appels persen tot natuurlijk sap

ACTIEVE SENIOR
OKRA Sint-Waldetrudis
Elke dinsdag

TURNEN

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

Elke woensdag

FIETSEN

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

Elke donderdag PETANQUE
DANSEN

’t Convent / Van 13.30 tot 17 uur
Info: Wies Lathouwers, tel. 014-21 53 37
Dansen zonder partner / Sportcomplex De Vossenberg / Van 13.30 tot 15.30 uur / Info: Wieza
Bosmans, tel. 014-21 87 78

OKRA Sint-Antonius
Elke maandag

PETANQUE

’t Convent / Van 14 tot 17 uur
Info: Mia Driesen, gsm 0486-40 33 93

Elke woensdag

FIETSEN

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

Persmobiel Kempenland is een mobiele fruitpers die uw appels bewerkt tot natuurlijk fruitsap. Op dinsdag 30 augustus houdt de persmobiel halt op het parkeerterrein van Aveve (Poederleeseweg 1). Hebt
u een appelboom die een flinke oogst oplevert, dan kunt u na de zoveelste keer appelmoes, appelcake of appeltaart nu ook genieten van
puur appelsap. Het sap wordt gepasteuriseerd zodat het ten minste
een jaar houdbaar is. U betaalt 5,50 euro per 5 liter sap. Omwille van
de grootte van de fruitpers moet u minstens 75 kilo fruit meebrengen.
Reserveer vooraf via info@persmobiel.be of gsm 0497-48 54 61.
Meer informatie: www.persmobiel.be

OKRA Onze-Lieve-Vrouwparochie
Elke dinsdag

FIETSEN

Vertrek aan Onze-lieve-Vrouwkerk / 13 uur

Elke woensdag

PETANQUE

Plein in de Rozenstraat / 13.30 uur
Info: André, gsm 0479-72 15 56
Info: Martha Verlinden, tel. 014-21 39 56

Elke donderdag HOBBYCLUB

VOOR DAMES

S-Sport
Elke dinsdag

DANSEN

Dansen 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 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
Elke maandag

BADMINTON Sporthal van Noorderwijk / Van 13.30 tot 15 uur
AQUAGYM Netepark / Van 15.15 tot 16 uur en

Elke dinsdag

NORDIC
WALKING
Elke woensdag SENIORENFITNESS
Elke donderdag BADMINTON
AQUAFITNESS
Elke vrijdag

van 16.15 tot 17 uur
Netepark / Van 9.55 tot 11.50 uur

De Vossenberg / Van 10 tot 11 uur
De Vossenberg / Van 13.30 tot 16 uur
Netepark / Van 14 tot 14.50 uur

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 / JC 2200,
Grote Markt 41 / Van 15 tot 17.30 uur
JC 2200, 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.

Gidsen 2de Kempen viert feest!
De oudste meisjesscouts uit onze stad, Gidsen 2de Kempen, blaast
dit jaar 75 kaarsjes uit. Deze verjaardag moet en zal gevierd worden.
Daarom hebben de meisjes een heus feestweekend op poten gezet.
Op vrijdag 30 september, zaterdag 1 en zondag 2 oktober is iedereen
van harte welkom aan de lokalen van de Gidsen (Kleerroos 94). Op
vrijdagavond 30 september is er een quiz en op zaterdag een bonte
namiddag, gevolgd door een kinderfuif. Op zondag sluit het feestweekend af met een groot, gratis volksbal voor jong en oud.
Meer informatie: www.facebook.com/vriendenkring2dekempen
of bij de leiding

Lezing Anne-Marie Hooyberghs
Op donderdag 6 oktober om 20 uur komt auteur en kunstenares
Anne-Marie Hooyberghs in de bibliotheek vertellen over haar boeiende streek- en familieromans. De lezing wordt georganiseerd door
de samenwerkende bibliotheken van Kempens Karakter. De toegang
is gratis maar u moet wel vooraf inschrijven bij de bibliotheek.
Meer informatie en inschrijvingen: bibliotheek, Gildelaan 13,
tel. 014-85 97 50, herentals@bibliotheek.be.

Derde Venfeest aan het Haanheuvelven
Op zaterdag 10 september vindt aan het Haanheuvelven (achteraan
de Meivuurstraat) de derde editie van het Venfeest plaats. Het feest
start om 19 uur en u kunt gezellig bijpraten bij een hapje en een
drankje in het themacafé. U zult er ook merken dat de Wittenberg de
voorloper is van Blankenberge.
Meer informatie: jorge.leysen@gmail.com
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BURGERZAKEN
Geboorten
09/05
10/05
11/05
		
12/05
14/05
19/05
		
20/05
25/05
27/05
31/05
02/06
03/06
10/06
10/06
15/06
16/06
17/06
18/06
20/06
28/06
05/07
		
05/07
06/07
08/07
08/07
10/07
11/07
11/07
13/07
14/07
14/07
17/07
18/07
20/07
22/07
23/07
24/07
25/07
28/07

Leeloo, dochter van Fabienne Van Dingenen en Erik Van Besauw
Brent, zoon van Tinne Cauwe en Maarten Peenen
Haley, dochter van Daisy Verstricht en Jean-Pierre Op de
Weerdt
Flo, dochter van Liesbet Blancquaert en Yannick Cremers
Sanjana, dochter van Siranya Sritharan en Iraj Thurairajah
Suzana, dochter van Mary Anthonypillai en Jeyakumar
Philominathan
Marie, dochter van Sandra Buyens en Stijn Gios
Phebe, dochter van Ngozi Isichei en Agolum Okonji
Jeanne, dochter van Laura Vercruysse en Jurgen Dewulf
Billie, dochter van Joke Put en Nick Van Thielen
Mette, dochter van Gerlinde Bourel en Koen Decroix
Izei, zoon van Moreno Saez De Arregui en Anen Garcia Alvarez
Emma, dochter van Wendy Philtjens en Filip Van Gestel
Melandri, zoon van Cindy Van Orshaegen en Wesley Proost
Joren, zoon van Ines Raymaekers en van Jelle Lambrechts
Siebe, zoon van Julie Van Eynde en Davy Van Reusel
Anna, dochter van Tina Janssens en Maarten Noppe
Arthur, zoon van Charisse Vekemans en Yven Peeters
Liv, dochter van Ilse Horemans en Daisy Bertels
Marie-Lou, dochter van Hannelore Claes en Mitch Goemans
Eline, dochter van Romina Del Pilar Espinola Insfran en Enrique
Bosmans Brehm
Nazif, zoon van Sherifatu Abubakar en Zakari Usfu
George, zoon van Yanna Egana Viteri en Vincent Tubbax
Celine, dochter van Sarah Chothirajah en Piragalathan Sritharan
Ashlyn, dochter van Sarah Chothirajah en Piragalathan Sritharan
Cisse, zoon van Roselien Lathouwers en Keijo Daman
Vince, zoon van Isabelle Van Sprengel en Nicky Wuyts
Seppe, zoon van Liesbet Dillen en Yentl Van der Aa
Mila, dochter van Britt Heylen en Jan Beirinckx
Nianah, dochter van Lisa Van Hoof en Kenny Van Camp
Jannes, zoon van Lotte Voet
Charlien, dochter van Sieglien Gauwloos en Charles Kingangai
Alex, zoon van Rosie Willems en Kevin Daems
Jonas, zoon van Ndakobajira Kigana en Emmanuel Muzuri
Feline, dochter van Lotte Lemmens en Jef Peeters
Dylan, zoon van Marjan Deboeure en Tim Luyten
Mies, dochter van Lien Drent en Kris Hoeylaerts
Manon, dochter van Babette Gysemberg en Rik Vissers
Alice, dochter van Lotte Stevens en Lars Van Crombrugge

Overlijdens
06/05
07/05
17/05
20/05
23/05
26/05
30/05
01/06
03/06
04/06
05/06
09/06
15/06
16/06
20/06
22/06
22/06
23/06
29/06
20

Mariette De Smedt (78), weduwe van Henri Van den Bergh
Godelieve van Hamme (61)
Maria Bogaerts (94)
Frans De Clercq (89)
Lodewijk Meir (86), weduwnaar van Louisa Bekers
André Antonissen (61), echtgenoot van Amanda van Hooijdonk
Karel Moons (91), weduwnaar van Magdalena Van Ginneken
Eugenius Vermeersch (85), echtgenoot van Ludovica Malfait
Jozef Van Laer (92), weduwnaar van Maria De Rijdt
Melissa Mauriën (32), echtgenote van Sven Van Rooy
Leonia Bogaerts (101), weduwe van Karel Hendrickx
Franciscus Vennekens (66), echtgenoot van Lucienne Roofthooft
Georges Stalpaert (89)
Jozef Van Orshaegen (92), echtgenoot van Maria Diels
Jan De Belser (96), weduwnaar van Paula Van Driessche
Robert Swyzen (77), echtgenoot van Irène De Belser
Antoon Engelen (81), weduwnaar van Henriette Hufkens
Irma Vandebril (71), weduwe van Mauritius Leten
Marie-Louise Welters (60)

september 2016

30/06
30/06
02/07
03/07
06/07
07/07
08/07
09/07
19/07
20/07
21/07
22/07
24/07
24/07
27/07

Karel Berré (86), weduwnaar van Maria Van Hove
Maria Van de Water (104), weduwe van Ludovicus Verwimp
Jacques Houyoux (95)
Henri Dillen (76), echtgenoot van Irène Van Genechten
Arthur De Bouck (91)
Maria Geuens (89), weduwe van Jules Maes
Louis van Veen (65)
Maria Willems (87), weduwe van Joseph Janssens
Hilda Boonen (79), weduwe van Frans Van Sande
Jan Van Camp (92), weduwnaar van Maria Ardies
Eugeen Witvrouwen (94), weduwnaar van Cyrilla Van Dyck
René Vandevelde (88), echtgenoot van Christiana Adriaenssen
Sylvia Haest (66), echtgenote van Georges Fauvarque
Marcellus Van Thielen (84), echtgenoot van Maria Ruts
Jeannine Auwers (62), echtgenote van Frans Willekens

Huwelijken
Lotte Lambaerts en Stijn Lankers
Nathalie Noyens en Geert Van den Heuvel
Nikky Corthout en Jonathan Royaert
Kelly De Bock en Tim De Rockere
Kaat Maton en Olivier Embrechts
Vanessa Vandenbosch en Jozef Engelen
Inge Van Durme en Ellen Vander Cruyssen
Valerie Oltenfreiter en Ben Waloszek
Maria Couwberghs en Eric Bleys
Katia Ceulemans en Eddy Knaepkens
Elien Van Loy en Nico Drolff
Carry Den Hond en Marc Mertens
Bo Van der Schraelen en Glenn Michiels
Jonathan Castro Vergara en Jan Van Olmen
Isabella Van Peer en Kristof Dirix
Elisabeth Van Eyndhoven en Dries Pals
Machteld Philipsen en Jeffry Van den Bulck
Ila Langewouters en Glen Mertens
Shana Wagemans en Lennert Van Gestel
Lieve Van Damme en Christophe Van de Poel
Linda Huypens en Dirk Wilbers
Leentje Bresseleers en Gert Callens
Anneke Peeters en Tim Baeyens
Tanya Gielen en Yves Verboven
Caroline Nuyts en Christophe Helsen
Evelyne Gevers en Jochen De Bie
Debby Wouters en Natalie De Weijer
Ans Baijens en Steven Baum
Evi Jacobs en Bob Marinus
Lindsey Michiels en Stijn Van Hooghten

Huwelijksaangiften
Monika Van den Eynde en Paul Van Goubergen
Peggy Verboven en Rudy Goosens
Leni Van de Vliet en Shinto Jungschleger
Stephanie Weyers en Glenn De Cnodder
Peggy Laeremans en Maarten Faes
Renke Gijsels en Pascal Fronteau
Lore Gebruers en Jeroen Spiessens
Annemie Belmans en Leen Cools
Tania Smits en Peter Pauwels
Vicky Van den Eynde en Kevin Peeters
Peggy Ceulaers en Raymond De Beuckelaer

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.

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
in juli en augustus alleen na afspraak
[i] schepen.mien.van.olmen@herentals.be

schepen Jan Bertels

Financiën, jeugd, internationale samenwerking, informatica,
huisvesting, OCMW en kerkfabrieken
maandag van 18.30 tot 19.30 uur of na afspraak
in augustus alleen na afspraak
[i] schepen.jan.bertels@herentals.be

schepen Ingrid Ryken

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

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

Rijksdienst voor pensioenen
Federale overheidsdienst Sociale Zekerheid
(uitkeringen aan mensen met een handicap)
tweede dinsdag van 10 tot 12 uur

Rijksdienst voor de sociale verzekering van
zelfstandigen
(pensioenen, ziekteverzekering, kinderbijslag, ... voor
zelfstandigen)
tweede woensdag van 9 tot 11 uur
Geen zitdag op woensdag 13 juli en woensdag 10 augustus

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

Vlaams Woningfonds van de Grote Gezinnen
iedere dinsdag van 9 tot 12 uur
enkel na afspraak: tel. 03-238 60 34

Opvanggezinnen
enkel na afspraak: tel. 014-26 71 18

Fonds voor arbeidsongevallen

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

elke eerste vrijdag van de maand van 9 tot 12 uur
in De Warande, Warandestraat 42, Turnhout.

schepen Wies Verheyden

[i] www.faofat.be of tel. 02-506 84 72

Sport en personeel

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

schepen Jan Michielsen

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

schepen Anne-Mie Hendrickx

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

schepen Fons Michiels

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

Mobiele Lijnwinkel

informatie • abonnementen
vervoersbewijzen
klantnummer • Belbus
Iedere vrijdag van 8 tot 13 uur
Aan de Lakenhal op de Grote Markt
Opgelet: op vrijdag 2 september staat de
Mobiele Lijnwinkel op de Augstijnenlaan
aan het parkeerterrein van Delhaize.
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NUTTIGE TELEFOONNUMMERS
DRINGENDE HULP

Alegria Open huis voor mensen met kanker

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

0475-54 71 44
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, Boerenkrijglaan 16

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

bpost - Belgiëlaan 51

022-012 345

De Fakkel
vereniging waar armen het woord nemen

Brandweer - Oud-Strijderslaan 1

014-25 82 10

Diabetes Infolijn

0800-96 333

Cultuurcentrum ’t Schaliken - Grote Markt 35

014-28 51 30

Dienstencentrum voor senioren, Begijnhof 17

014-28 20 00

Defecten aan de openbare verlichting

0800-6 35 35

DocStop

0487-99 06 23
014-21 40 73

00800-2123 2123

De Lijn

070-220 200

Drughulp - Hofkwartier 23

014-23 34 01

Diftar-informatielijn

0800-97 687

Eandis

078-35 35 00

Hummeltjeshof - Augustijnenlaan 22

014-23 17 18

Eigen Haard - Augustijnenlaan 28/6

014-85 98 00

Jeugddienst - Stadspark z/n

014-21 21 86

Holebifoon

0800-99 533

Kringwinkel Zuiderkempen - Lierseweg 132/A

015-23 73 93

Infopunt Dementie

014-28 20 00

Muziekacademie - Hikstraat 28

014-21 33 05

IOK - Geel

014-58 09 91

Netepark - Vorselaarsebaan

014-85 97 10

JAC - Hofkwartier 23

014-23 34 01

NMBS – station Herentals (van 6 tot 22 uur)

03-229 56 11

Kankerlijn

0800-35 445

OCMW (sociale dienst) - Nederrij 133/A

014-24 66 66

MS-liga Antwerpen

03-887 48 18

Politiezone Neteland - Molenvest 23

014-24 42 00

Recyclagepark - Hemeldonk 10

014-85 92 40

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

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

PIDPA (klantenservice)

0800-90 300

Sport Vlaanderen Herentals - Vorselaarsebaan 60 014-85 95 10

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)

22
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105
03-830 30 25

OPENINGSTIJDEN STADSDIENSTEN
MA

DI

WO

DO

VR

ZA

ADMINISTRATIEF CENTRUM

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

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

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

BIBLIOTHEEK NOORDERWIJK

18.00-20.00

RECYCLAGEPARK

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

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

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 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

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 09.00-12.00 09.00-12.00 09.00-12.00 10.00-14.00 10.00-14.00
IN JULI EN
13.30-16.00 13.30-16.00 13.30-16.00 13.30-16.00
AUGUSTUS

STEDELIJKE WERKPLAATS

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

OCMW SOCIALE DIENST

09.00-11.45 09.00-11.45 09.00-11.45 09.00-11.45 09.00-11.45
18.00-19.00

Zitdag Dorpshuis Noorderwijk

09.30-10.30

Zitdag Dorpshuis Morkhoven

11.00-12.00

OCMW DIENST RECHTSHULP

09.00-11.45 09.00-11.45
18.00-20.00

DIENSTENCENTRUM ’T CONVENT

09.00-17.00 09.00-17.00 09.00-17.00 09.00-17.00 09.00-17.00

09.00-11.45 09.00-11.45

HET NETEPARK
WEDSTRIJDBAD

RECREATIEBAD- EN DOELGROEPENBAD

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

OPENINGSTIJDEN JULI EN AUGUSTUS
Van vrijdag 1 juli tot en met woensdag 31 augustus is het recreatiedomein elke dag open van 10 tot 21 uur. Het eerste uur kunt u enkel gebruikmaken van de speeltuin.
De zwembaden en het sport- en spelaanbod gaan open om 11 uur.
JAARLIJKS ONDERHOUD
Wegens het jaarlijks onderhoud zijn alle baden gesloten op donderdag 1 en vrijdag 2 september. Het doelgroepenbad blijft gesloten tot en met vrijdag 9 september.
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