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STADSKRANT

Verantw. uitg.: Jan Peeters, burgemeester - Spoorwegstraat 27, 2200 Herentals

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

Bouwaanvraag kan voortaan ook gewoon online
Sinds 1 september kunt u ook in Herentals uw stedenbouwkundige aanvraag of melding digitaal indienen.

Uiteraard kunt u uw bouwaanvraag of melding ook nog via de papieren weg in orde maken.

Wie vandaag bouwt, moet zijn dossier op papier indienen. Gedurende het hele vergunningsproces komen er documenten bij en
legt het dossier een lange weg af. Daar komt dus nu verandering
in. De digitale afhandeling maakt de procedure overzichtelijker
en transparanter. Alle betrokken diensten hebben inzage en kunnen online hun advies verstrekken of vragen formuleren.
Ook zelf kunt u uw dossier opvolgen wanneer u maar wilt, 24 uur
op 24, 7 dagen op 7. U hoeft dus geen afspraak meer te maken
met het stadsloket om uw aanvraag in orde te maken, of om te
weten hoe ver het met uw aanvraag staat. Ook de beslissing verloopt digitaal. Die ontvangt u gewoon via e-mail.

Hoe werkt het?
•
•
•
•

Surf naar www.omgevingsloket.be.
Meld u aan met uw elektronische identiteitskaart.
Volg de verschillende stappen op uw scherm.
Contacteer de helpdesk als u vragen hebt.

voorwoord...
Slimme inwoners in een Smart City
Deze maand richten we een digitale week in. Is dat nog nodig? Niet iedereen beschikt over een internetaansluiting. Het stadsbestuur zal dan ook
altijd loketdiensten en papieren dienstverlening blijven aanbieden. We
willen wel zoveel mogelijk inwoners kennis laten maken de wereld van de
computer en de smartphone. In 't Peeseeke, Den Dorpel, het Convent en
de bib is iedereen welkom om de eerste stappen te zetten in de digitale wereld. En dat is nodig,
want meer en meer bieden onze diensten digitale producten aan. Daarin investeren we fors.
U kan al langer online tickets kopen voor ons cultuurcentrum, attesten van de dienst bevolking
opvragen, of boeken reserveren. Voortaan kan ook uw bouwaanvraag digitaal ingediend worden. In de bibliotheek is nu met de zelfuitleenbalie geen personeel meer nodig voor de uitleen,
we zetten hen nu in voor adviesverstrekking aan de klanten. En sinds de invoering van ons
nieuwe stadsloket is het aantal on line-aanvragen van attesten en afspraken exponentieel gestegen. We moeten minder personeel inzetten op eenvoudige routinetaken, dat maakt onze organisatie efficiënter en goedkoper. En daar hebben alle Herentalse belastingbetalers belang bij.
De digitalisering van onze stad wordt nog versneld. Deze herfst starten op de industriezones grootschalige kabelwerken voor de aanleg van een glasvezelnetwerk. Later wordt dit netwerk ook
doorgetrokken naar onze handelszaken in het centrum. Daarmee kunnen 600 ondernemingen
aangesloten worden op de meeste moderne digitale snelweg. We zijn de eerste stad in de onze
provincie waar zo’n glasvezelnetwerk tot in de bedrijfspanden en handelszaken gebracht wordt.
Een stad die dat niet mogelijk maakt, is binnen enkele jaren geen aantrekkelijke vestingplaats
voor ondernemingen meer. Herentals als smart city, dat is de toekomst.
Uw burgemeester,
Jan Peeters
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WETENSWAARD
Kappen van bomen langs Lierseweg
Het stadsbestuur werkt samen met de gemeente Grobbendonk aan de aanleg van veilige fietspaden langs de Lierseweg en de Herentalsesteenweg (N13). Tegelijkertijd wordt er ook een
gescheiden rioleringsstelsel aangelegd. De projectzone ligt tussen het op- en afrittencomplex
van de E313 (Herentals-West, nr. 20) en het kruispunt ter hoogte van Van Ende & Roxy.
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Voor de heraanleg van start kan gaan, moeten de laanbomen langs de N13 gerooid worden.
Deze rooiwerkzaamheden vinden plaats tussen maandag 19 september en vrijdag 7 oktober.
Om alles veilig te laten verlopen, geldt er in deze periode eenrichtingsverkeer op de Lierseweg
en de Herentalsesteenweg. Verkeer is toegestaan in de richting van Herentals naar Lier. Het
verkeer richting Herentals volgt een omleiding langs de E313, Atealaan, Herenthoutseweg en
ring om zo de Lierseweg en de Herentalsesteenweg te bereiken. Plaatselijk fietsverkeer is wel
mogelijk op een tweerichtingsfietspad aan één zijde van de rijweg. Fietsverkeer over grotere
afstanden wordt omgeleid via het jaagpad langs het Albertkanaal. De haltes van De Lijn in de
projectzone worden tijdens de werkzaamheden niet bediend. Voor meer informatie over het
aangepaste traject kunt u terecht op www.delijn.be.

Rustig gelegen bouwgronden in Morkhoven te koop
De IOK verkoopt elf bouwgronden in de verkaveling Draeybomen. Het gaat om de loten 13 tot
17, 41 tot 43 en 48 tot 50 van het verkavelingsplan. De woonbuurt is gelegen in Morkhoven,
tussen de Schransstraat en de Doornestraat, in een rustige en landelijke omgeving met een
vlotte verbinding naar de E313.
Kandidaat-kopers kunnen zich inschrijven:
• van maandag 17 tot vrijdag 28 oktober bij IOK (Antwerpseweg 1, Geel) na telefonische afspraak via tel. 014-56 27 44
• op maandag 24 oktober 17.30 tot 19.30 uur, Dorpshuis Morkhoven (Dorp 1)
De toewijzing van de bouwgronden gebeurt per loting op maandag 21 november in de parochiezaal van Morkhoven (Goorstraat 1).

Aankondigingen voor de Stadskrant van
november moeten uiterlijk op maandag 3 oktober bij de redactie zijn. De redactie heeft het
recht inzendingen te weigeren, in te korten en
te wijzigen.

Meer informatie over prijzen, oppervlakten en voorwaarden vindt u op www.iok.be/Draeybomen.
Als u nog vragen hebt, neemt u contact op met IOK via grondbeleid@iok.be of tel. 014-56 27 44.

DRUK: Drukkerij Bulckens
Gedrukt op 100 % gerecycleerd papier

De stad bereidt de heraanleg van de Servaas Daemsstraat, Brouwerijstraat, Woud en Mussenblok voor. Volgens de huidige planning starten de werken in de tweede helft van 2017.

Op www.herentals.be/stadskrant kunt u op het
einde van elke maand de Stadskrant voor de
volgende maand downloaden. Als u de stad via
Facebook of Twitter volgt, krijgt u een bericht
telkens als er een nieuwe Stadskrant is.

Het studiebureau heeft ondertussen het plan voor de heraanleg afgewerkt. Hierbij hield het
bureau zoveel mogelijk rekening met de opmerkingen van de omwonenden. Het plan is uitgehangen in het dorpshuis van Noorderwijk, maar u kunt het ook raadplegen op www.herentals.
be/heraanleg-servaas-daemsstraat-en-omgeving. Opmerkingen zijn nog tot 10 oktober welkom via info@herentals.be.

Heraanleg Servaas Daemsstraat en omgeving

De stad legt tijdens de heraanleg ook nieuwe riolering aan. In deze riolering mag enkel afvalwater stromen. Inwoners zijn dus verplicht om hun regenwater te scheiden van hun afvalwater. De
stad heeft hiervoor een expert aangesteld die de inwoners ondersteunt bij deze afkoppeling.

Herentalse bedrijven krijgen internet met lichtsnelheid
600 Herentalse bedrijven krijgen vanaf begin 2017 glasvezel tot in hun gebouw. Door het glasvezelnetwerk krijgen deze bedrijven een vaste, stabiele en ononderbroken hogesnelheidsverbinding met een hoge bandbreedte, ongeacht het aantal gebruikers. Het gaat om de industriezones
Hannekenshoek, Wolfstee, Dikberd, Laagland, Vennen en bedrijven gelegen op de Lierseweg,
Toekomstlaan, Atealaan en Geelseweg. Met het exponentieel toenemende internetverkeer is
dit een wissel op de toekomst. Glasvezel zal de lokale economie en innovatief ondernemerschap
stimuleren en de concurrentiepositie van de Herentalse bedrijven versterken.
Meer informatie is te vinden op www.proximus.be/glasvezel.
2

oktober 2016

Breng uw gebruikte frietvet naar het recyclagepark
Als u op zaterdag 8 oktober tussen 9 en 12 uur uw gebruikte frituurvet
naar het recyclagepark brengt, maakt u kans op een spiksplinternieuwe
friteuse. Elke deelnemer krijgt ook een leuke attentie. Frituurolie en -vet
dat correct wordt ingezameld via het recyclagepark, kan nuttig gerecycleerd en hergebruikt worden. Zo gaat 98 procent van de ingezamelde
hoeveelheden naar de biodieselsector. 2 procent gaat naar de productie van detergenten, smeermiddelen, kaarsen of cosmetica. Hou het dus
proper en breng uw vetten voortaan gewoon naar het recyclagepark.

De bladkorven zijn onderweg
Herentals heeft heel wat mooie bomen in het straatbeeld. Deze bomen hebben hun nut en
zijn van ecologisch belang, maar kunnen in het najaar hinder veroorzaken door hun bladval. De
afgevallen bladeren zorgen voor gladde stoepen of kunnen rioolkolken verstoppen. De groendienst heeft in de herfst de handen meer dan vol, maar gelukkig hebben veel buurtbewoners
de gewoonte om de bladeren zelf op te ruimen.
Om de buurtbewoners te helpen, plaatst de stad in oktober in verschillende straten bladkorven. Hierin mogen alleen bladeren van bomen die tot het openbaar domein behoren. Er hoort
dus geen groenafval in of bladeren van bomen en struiken op privé-eigendom. De groendienst
komt verschillende keren langs om de verzamelde bladeren op te halen. Waar het mogelijk is,
ruimt de stad de bladeren met de klepelmaaier op.

Samenaankoop dakisolatie
In 2016 organiseert de IOK in samenwerking met 28 Kempense gemeenten een samenaankoop voor dakisolatie. Meer dan 500 gezinnen hebben zich tot nu toe al aangemeld. Dat kan
via www.iok.be/dakisolatie.
Vorig jaar organiseerde IOK een samenaankoop voor het saneren van oude stookolietanks. Op
die manier is er geen kans meer op een verontreiniging van de bodem door lekken of scheuren
in de tank. Daaraan deden uiteindelijk 1.110 gezinnen mee.

Grote brandhoutverkoop
Elk najaar organiseert de vzw Bosgroep
Zuiderkempen een brandhoutverkoop.
In totaal worden ongeveer 150 brandhoutloten verkocht. Het gaat om een
oppervlakte van 1.500 kubieke meter,
verspreid over de verschillende gemeentes van de Zuiderkempen. Het
meeste hout wordt op stam verkocht.
De koper moet de bomen dus zelf kappen. Het volume van de loten varieert
van 1 tot 70 kubieke meter.
De verkoop vindt plaats op:
• Vrijdag 18 november om 19 uur in de
parochiezaal Gildenhuis (Beerstraat
54, 2450 Meerhout) voor de loten in
Geel, Mol, Balen, Meerhout en Laakdal.
• Zaterdag 19 november om 9.30
uur in de parochiezaal Sint-Guibertus Itegem (Schoolstraat 28, 2222
Heist-op-den-Berg) voor de loten in
Herselt, Westerlo, Olen, Herentals,
Hulshout, Herenthout en Heist-opden-Berg.
U vindt de houtcataloog op
www.bosgroepen.be/houtverkoop.

Contactpersoon: Gert Druyts, gert.druyts@iok.be, tel. 014-56 42 56

Meer informatie: Bosgroep Zuiderkempen vzw, Britselaan 20, 2260 Westerlo,
tel. 014-27 96 57,
zuiderkempen@bosgroep.be

Infosessie over reanimatie

Spoorweg gesloten

Om mensen met een hartstilstand te redden, moet u snel kunnen reageren. Daarom is het
belangrijk dat zo veel mogelijk mensen weten wat reanimatie is, en dat ze kunnen werken
met een defibrillator. Op dinsdag 18 en 25 oktober en 8 en 15 november kunt u daarom een
infosessie volgen. De sessies starten telkens om 19 uur en vinden plaats in de gebouwen van
het Rode Kruis (Schoolstraat 46).

De spoorwegovergang Belgiëlaan/
Olympiadelaan is van maandag 17 tot
zaterdag 22 oktober gesloten voor alle
verkeer. Voetgangers en fietsers kunnen onder de spoorweg door.

Inschrijven is verplicht en kan via www.herentals.be/hartveilig of bij Marc Lauwen, tel. 014-30
74 80. Deelnemen is gratis.

Erfpacht op Begijnhof
Stad engageert zich voor Fietspunten
Het schepencollege ondertekent een engagementsverklaring voor de uitbating van het Fietspunt Herentals. Het Fietspunt is een project uit de sociale economie waar langdurig en laaggeschoolde werkzoekenden via een arbeidsovereenkomst kunnen werken. Door de besparingen
bij de NMBS moest het Fietspunt in Herentals echter verdwijnen. Met de nieuwe regeling
werken Mol, Geel en Herentals voortaan samen met vzw De Sprong om het Fietspunt verder
te zetten. Het Fietspunt aan het station Herentals houdt toezicht op de fietsenstallingen en
doet kleine herstellingen aan fietsen.

Het OCMW van Herentals geeft in het
najaar van 2016 Begijnhof 15 in erfpacht. De datum van de openbare toewijs wordt gepubliceerd in de notariële
bladen en op www.ocmwherentals.be.
Meer informatie:
info@ocmwherentals.be

oktober 2016

3

Iedereen
moet
SOCIO
weten

hét

Herentals bIedt veel vormen van socIale dIenstverlenIng. wIj wIllen dat u
dat weet. omdat Hét belangrIjk Is dat u de dIenstverlenIng kunt gebruIken
dIe u nodIg Hebt of waarop u recHt Hebt. en als u Hét weet, vertel Hét dan
verder, zodat Iedereen Hét weet! aarzel vooral nIet wanneer u vragen Hebt
of nIet weet waar u terecHt kunt. bIj Hét ocmw Helpen wIj u graag verder:
plannen
ons
hele leven: studies, samenwonen, bouwen,
tel. 014-24 66
66, Info@ocmwHerentals.be

Vroegtijdige zorgplanning

Levenseinde informatieforum

We
kinderen, vakanties, … Wat we meestal niet plannen, is de zorg die we
nodig hebben wanneer we ouder worden en wanneer we sterven.
Nochtans is het belangrijk dat u zelf kunt aangeven wat uw wensen
zijn.

Het LevensEinde InformatieForum (LEIF) is een organisatie die u ondersteunt bij het vroegtijdig plannen van uw levenseinde. U kunt hen
contacteren via tel. 078-15 11 55 of www.leif.be. De LEIF-folders zijn
beschikbaar in dienstencentrum ’t Convent en in woonzorgcentrum
Sint-Anna. Ook met begrafenisondernemers kunt u concrete wensen
over uw begrafenis of crematie afspreken.

Houd de dief buiten de deur!
Welke zorg is beschikbaar?
Er zijn veel zorgmogelijkheden als u ouder wordt: thuiszorg, hulpmiddelen, tegemoetkomingen, premies en kortingen, aangepast wonen,
opname in een woonzorgcentrum, palliatieve zorg, … U kunt best
vooraf nadenken over de zorg die u later wenst. Dit kunt u samen
doen met uw partner of familie. Ook uw huisarts is een belangrijke
partner. U moet natuurlijk ook overwegen wat uw budget is. Maak
dus tijdig financiële afspraken met uw mantelzorger. Zet de afspraken op papier en laat iedereen ondertekenen.

Op dinsdag 18 oktober om 14 uur vindt in dienstencentrum ‘t
Convent een infosessie plaats over inbraakpreventie. De preventieadviseur van de stad geeft u tips en tricks om inbrekers
buiten te houden. Wat zijn goede sloten? Hebt u een alarm
nodig? Wat moet u doen als u op reis ben? De sessie is gratis,
maar inschrijven is verplicht en kan bij ‘t Convent.

Het bezoekersteam van het OCMW maakt u alvast wegwijs in al de
voorzieningen. Bel voor een afspraak naar tel. 014-28 20 00. Ook bij
thuiszorgdiensten en woonzorgcentra kunt u heel wat informatie
krijgen.

Wat kunt u vroegtijdig plannen?
Als u ernstig ziek of hulpbehoevend wordt, dan nemen uw artsen
en omgeving soms beslissingen in uw plaats. U kunt vooraf al wel
een aantal zaken wettelijk laten vastleggen. Dat zijn onder meer een
testament, de wilsverklaring euthanasie en de verklaring voor orgaandonatie. U kunt ook kiezen om uw lichaam na uw dood aan de
wetenschap te schenken.
Voor al deze zaken zijn er officiële documenten die u moet invullen.
U kunt u hierbij laten helpen door een zorgverlener of een jurist.
Ook de medewerkers van dienstencentrum ’t Convent (Begijnhof 17)
helpen u graag verder. U kunt contact opnemen via tel. 014-28 20 00,
dienstencentrum@ocmwherentals.be.
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Meer informatie: dienstencentrum ’t Convent, Begijnhof 17,
tel. 014-28 20 00, dienstencentrum@ocmwherentals.be

De Cirkel haakt met bezemstelen
Op dinsdag 4 oktober kunt u vanaf 13.30 uur terecht in De Cirkel
(Campus Spiegelfabriek, Lierseweg 132) voor een haakwerkje met
gewone haaknaalden én bezemstelen. U mag zelf een haaknaald en
overschot van wol of katoen meebrengen. Deelnemen kost 2 euro.
Meer informatie: Martine De Meyer, tel. 014-24 66 93,
martine.demeyer@isom.be

DIGITALE WEEK
Doe de V-test
Maandag 10 oktober van 14 tot 17 uur
Bib Herentals, Gildelaan 13, leeszaal eerste verdieping
Kies de voordeligste energieleverancier. Breng uw laatste afrekening
van gas en elektriciteit mee. De toegang is gratis en u moet niet inschrijven.

Hoe kunt u online shoppen?
Dinsdag 11 oktober van 10 tot 12 uur
‘t Peeseeke, Campus Spiegelfabriek, Lierseweg 132

Digitaal sporten: golfen of bowlen
op de Wii
Woensdag 12 oktober van 13.30 tot 16.30 uur
De Dorpel vzw, Boerenkrijglaan 16

De PC-dokter helpt bij alle
computerproblemen
Vrijdag 14 oktober van 13.30 tot 16.30 uur
De Dorpel vzw, Boerenkrijglaan 16

Welke zijn de betrouwbare webshops? Hoe kunt u veilig betalen?
U moet voor 30 september inschrijven via tel. 014-24 66 90 of
liezevalenberghs@ocmwherentals.be.

Opendeur in ‘t Peeseeke

De beste apps anno 2016

Met infosessies over
• veilig omgaan met computers (10 uur)
• opkuisen van uw PC (13.30 uur)
• mogelijkheden van de computer (15 uur)

Dinsdag 11 oktober om 20 uur
Bib Herentals, Gildelaan 13, leeszaal eerste verdieping
Mathias Algoet overloopt de populaire en nuttige toepassingen
voor smartphone of tablet. U moet vooraf inschrijven bij de bib,
herentals@bibliotheek.be, tel. 014-85 97 50 of aan de balie.

Hoe werken met een elektronische ID?
Woensdag 12 oktober van 9.30 tot 12 uur
Dienstencentrum ‘t Convent, Begijnhof 17
Inschrijven kan via tel. 014-28 20 00 of
dienstencentrum@ocmwherentals.be

Hoe kan ik een CD branden?
Woensdag 12 oktober van 13.30 tot 16 uur
Dienstencentrum ‘t Convent, Begijnhof 17

Opschonen van de computer
Woensdag 12 oktober van 13.30 tot 16 uur
Dienstencentrum ‘t Convent, Begijnhof 17
Inschrijven kan via tel. 014-28 20 00 of
dienstencentrum@ocmwherentals.be

Zaterdag 15 oktober van 14 tot 17 uur
’t Peeseeke, Campus Spiegelfabriek, Lierseweg 132

De infosessies worden georganiseerd in samenwerking met KOSH.
Inschrijven kan tot en met 7 oktober bij
liezevalenberghs@ocmwherentals.be.

Praktijklessen smartphone en tablets
voor senioren
Oktober, november, december
Dienstencentrum ‘t Convent, Begijnhof 17
Senioren kunnen in dienstencentrum ’t Convent terecht voor lessen smartphone Android en tablet Android. De lessen Smartphone
Android vinden plaats op vrijdag 14, 21 en 28 oktober van 9.30 tot
12 uur of op maandag 28 november, 5 en 12 december van
9.30 tot 12 uur. De lessen Tablet Android vinden plaats op vrijdag 14,
21 en 28 oktober van 13.30 tot 16 uur. Om deel te nemen, hebt u een
smartphone of tablet nodig. Deelnemen kost 18 euro, inschrijven is
verplicht en kan bij 't Convent. Inschrijven kan via tel. 014-28 20 00
of dienstencentrum@ocmwherentals.be

Hoe maakt u QR-codes?
Woensdag 12 oktober van 14 tot 16 uur
Bib Herentals, Gildelaan 13
Deze gratis workshop is voor jongeren tussen 9 en 12 jaar. U moet
vooraf inschrijven bij de bib, herentals@bibliotheek.be, tel. 014-85
97 50 of aan de balie.
oktober 2016
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PROGRAMMA CC 'T SCHALIKEN
Vox Luminis o.l.v. Lionel Meunier
Musica Divina

Zaterdag 1 oktober om 20 uur in de Sint-Waldetrudiskerk
Het barokensemble Vox Luminis trakteert u graag
op Bachs meest geliefde liturgische werken. Johann Sebastian Bach componeerde zijn uitbundige
Magnificat in hetzelfde jaar waarin hij eindelijk zijn
droomjob te pakken kreeg als cantor in Leipzig. Niet
alleen werd het twaalfdelige werk uit 1723 alvast
een vingeroefening voor zijn latere Mattheus- en
Johannespassies, Bach verkende hier ook voor het eerst de harmonische mogelijkheden van een
vijfstemmig koor. Het concert verloopt in samenwerking met Festival van Vlaanderen-Mechelen/
Kempen en provincie Antwerpen, met steun van IOK.
Toegang: 25 euro / 22 euro (Vriendenpas)

Tom Van Dyck en Kris Van Steenberge
Boeken en Bubbels

Zondag 2 oktober om 10.30 uur in de Lakenhal

UITVERKOCHT
de Roovers
De Gouden Draak

Vrijdag 7 oktober om 20 uur in de schouwburg (inleiding om 19.15 uur)
Op de benedenverdieping van een appartementsgebouw in een grootstad bevindt zich een
Chinees restaurant, De Gouden Draak. In de veel
te kleine keuken staan zes illegale Chinezen elkaar
te verdringen tussen de dampende wokpannen.
Vijf acteurs spelen in deze bitterzoete komedie
van Roland Schimmelpfennig achttien personages. De Gouden Draak werpt een scherp licht op
het leven van illegalen in Europa. De voorstelling
laat zien dat mensen, ook al zijn ze vreemden voor elkaar, in een geglobaliseerde samenleving
toch met elkaar te maken hebben.
Toegang: 14 euro / 11 euro (Vriendenpas)

David Davidse, Amaryllis Temmerman en Decap-orgel
In de 14 Billekens
Zondag 9 oktober om 20 uur in de schouwburg

In de 14 Billekens neemt u mee naar de tijd van de
baancafés. David Davidse en Amaryllis Temmerman zijn de zangers met dienst. Zij dompelen u
onder in de grootste hits uit de geschiedenis van
de dancings. Herentalsenaar Tony Decap begeleidt
het beroemde Decap-orgel live op piano. Liedjes
van Rita Deneve, Edith Piaf, Johnny White, Sonny
and Cher, Vicky Leandros en Dean Martin worden
in dit nostalgische decor weer tot leven gebracht. Dansen mag natuurlijk altijd.
Toegang: 14 euro / 11 euro (Vriendenpas)
6
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David Davidse,
Amaryllis Temmerman
en Decap-orgel
In de 14 Billekens
(Seniorenfeest)
Maandag 10 en dinsdag 11 oktober
om 14 uur in de schouwburg
Toegang: 5 euro (enkel basisprijs)

Gilles Monnart
Schommelstoel (+4 jaar)

Zondag 16 oktober om 14:30 uur
in de schouwburg
Juliettes zolder is volgepropt met rommel, snuisterijen, oude meubelen en een
geheimzinnige schommelstoel. Er lijkt
niets aan de hand. Een zolder is toch gewoon een zolder? Of niet? Schommelstoel
is een woordeloos verhaal over angst en
verwondering, vriendschap en afscheid
nemen. Het is een visueel prikkelende
voorstelling, waarin de grenzen tussen
film en realiteit vervagen en samensmelten tot een nieuw geheel.
Toegang: 8 euro / 5 euro (Vriendenpas)

Luuk
Boke Hertals

Donderdag 20 oktober om 12.15 uur
in de foyer
Luuk toert sinds 2014 rond in Vlaanderen
en Nederland met zijn programma Koorts
met Planken. Hij brengt eigenzinnige, humoristische, soms absurde, Nederlandstalige liedjes. De meeste teksten hebben
een kleine hoek af. De toegang is gratis.
Vanaf 12.15 uur krijgt u bij het concert
ook gratis boterhammen.

FILM
Vitalski en Gert Jochems
Ik ben blij als het regent, want als ik niet
blij ben, regent het ook
Vrijdag 21 oktober om 20 uur in de schouwburg

De grootste humorist die Duitsland kende, was ongetwijfeld Karl Valentin (1882-1948). Samen met zijn gezellin Liesl maakte hij talloze hilarische sketches. Deze strapatsen worden nu nieuw leven ingeblazen
door Gert Jochems en Vitalski. Een vader, die wat levensmoe wordt,
stuurt zijn drie zonen de straten op. Ze hebben elk een opdracht op zak. In deze absurde theatervoorstelling is geen huisje te heilig en geen teen te lang.
Toegang: 12 euro / 9 euro (Vriendenpas)

Wim Mertens Ensemble
Dust of Truths

Woensdag 26 oktober om 20 uur in de schouwburg
Sinds 1980 behoort Wim Mertens tot de Belgische sterkhouders van
de hedendaagse klassieke muziek. Hij brengt zijn muziek voor volle
concertzalen in Europa, Noord- en Centraal-Amerika, Japan en Rusland. Zijn muziek werd door de film-, theater-, dans-, reclame-, televisie- en radiowereld opgepikt en veroverde zo de harten van een breed publiek. Begin 2015
begon hij aan de trilogie Cran aux oeufs te werken. De eerste twee delen verschenen al eerder.
Het derde deel, Dust of Truths, speelt hij met zijn ensemble voor het eerst in de Brusselse Bozar
en een paar dagen later in ’t Schaliken.
Toegang: 18 euro / 15 euro (Vriendenpas)

Els de Schepper
Red mij!

Zaterdag 29 oktober om 20 uur in de schouwburg

UITVERKOCHT
De Persclub

Zondag 30 oktober om 10.30 uur in de foyer
Guy Tegenbos van De Standaard en Vanessa Vanhove
van Radio 2 stellen een panel samen van regionale
kwaliteitsjournalisten, zoals Jef Van Baelen (Knack),
Karl van den Broeck (apache.be), Marc Helsen (Gazet van Antwerpen) en Patrick Van Gompel (VTM
Nieuws). De leden debatteren en werpen een kritische blik op de waan van de dag. Er is ook tijd voor
wat muziek, sport of cultuur. De Persclub, het gloednieuwe actualiteitenprogramma van 't Pact, nam vorig seizoen een vliegende start in 't Getouw in Mol, na enkele try-outs in de Warande in Turnhout.
Dit seizoen verwelkomt cc ’t Schaliken de heren en dames van de Persclub in de foyer.
De toegang is gratis.

Info en tickets:

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

Elle

Dinsdag 25 oktober om 20 uur
in de schouwburg
Michèle lijkt onverwoestbaar. Ze is hoofd
van een toonaangevend videogamebedrijf en hanteert zowel zakelijk als privé
dezelfde genadeloze houding. Maar als
ze in haar huis wordt aangevallen en verkracht door een onbekende man verandert haar leven drastisch. Ze besluit zelf
achter de dader aan te gaan. Paul Verhoeven regisseerde deze Franse thriller
uit 2016. De hoofdrollen zijn voor Isabelle Huppert, Anne Consigny en Christian
Berkel. De film duurt 130 minuten.
Toegang: 5 euro / 3,50 euro (Vriendenpas)

TENTOON

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

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

Herman van Veen
Herman van Veen, de schilder

Van zaterdag 28 oktober tot en met
zondag 27 november in kasteel Le Paige
Open op vrijdag, zaterdag, zondag van
14 tot 17 uur
Al meer dan vijftig jaar schrijft Herman
van Veen over wat hem fascineert. Het
resultaat ziet u in de vorm van voorstellingen, concerten, lezingen, toneelstukken, films en boeken. Op zijn zestigste,
na het overlijden van zijn ouders, is
hij beginnen te schilderen. Ondertussen zijn zijn doeken wereldwijd in een
aantal musea en bij privéverzamelaars
terechtgekomen. Nu worden ze tentoongesteld. Iedereen is welkom op de
vernissage op dinsdag 25 oktober om
20 uur.De toegang is gratis.
oktober 2016
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JEUGD
Dag en nacht
van de jeugdbeweging
Op vrijdag 21 oktober vindt de Dag van de Jeugdbeweging plaats. Jongeren die ‘s morgens in Herentals, Noorderwijk en Morkhoven in uniform naar school komen,
krijgen tussen 7.30 en 8.30 uur een (h)eerlijk ontbijt aan
het dorpshuis van Noorderwijk, het dorpshuis van Morkhoven of de Lakenhal. Tussen 15.30 uur en 16.30 uur kunnen ze aan het jeugdcentrum 2200 deelnemen aan een
groot infospel over drugs en alcohol. Ook dit jaar wordt
de Dag van de Jeugdbeweging om 21 uur voortgezet
met een fuif in het Jeugdcentrum 2200: de Nacht van de
Jeugdbeweging. Jongeren die in uniform van de jeugdbeweging komen, mogen gratis binnen.

Halloweenvertelwandeling voor kinderen
Op maandagavond 31 oktober kunnen kinderen, ouders, grootouders en andere liefhebbers
deelnemen aan een Halloweenvertelwandeling. De wandeling volgt een route doorheen het
centrum van Herentals en houdt regelmatig halt bij een verteller die de deelnemers trakteert
op een leuk griezelverhaal. De wandeling vertrekt en arriveert in het stadspark, is een kleine
drie kilometer lang en is toegankelijk voor kinderwagens. De jeugdraad zorgt op het einde voor
een natje en een droogje.
Meer informatie en inschrijvingen: www.herentals.be/halloween

Week van de Fair Trade
Tussen 15 september en 15 oktober organiseren de vier FairTradeAmbassadeurs via de sociale media verschillende acties rond Fair Trade. De uitdaging is om via hun eigen facebookpagina zoveel mogelijk burgers te bereiken. Wie de meeste likes ontvangt of de meeste reacties
sprokkelt, komen we te weten op maandag 17 oktober om 18 uur, natuurlijk op Facebook!

Zuiddag 2016

ZU
ID
20 DAG
16
?

Op donderdag 20 oktober is het Zuiddag. Ze stimuleert jongeren wereldwijd om samen te strijden voor
een duurzame en rechtvaardige maatschappij. Zuiddag is vooral gekend van de jaarlijkse campagne ‘Work
for Change’ waarbij meer dan twaalfduizend Vlaamse
en Brusselse scholieren tussen 15 en 20 jaar één dag
niet naar school gaan, maar in de kleren van beroepskrachten kruipen. Hun verdiende loon van 40 of 50 euro
staan ze af aan een jongerenproject in het Zuiden. De
opbrengst van dit jaar gaat naar het Braziliaanse jongerenproject KIYO in Rio de Janeiro.
Zuiddag is een organisatie voor en door jongeren, die hen stimuleert om
engagement op te nemen en samen te werken aan een duurzame en
rechtvaardige samenleving. Elk jaar in oktober organiseert Zuiddag de
campagne ‘Work for Change’. Meer dan 15.000 Vlaamse en Brusselse
scholieren tussen 15 en 20 jaar kruipen dan voor één dag in de kleren
van beroepskrachten. Hun loon gaat naar projecten van geëngageerde
jongeren wereldwijd. In 2016 gaan ze zo, binnen het jaarthema ‘diversiteit en discriminatie’, onder andere aan de slag voor de jongeren uit
de favela van Jardim Gramacho, de grootste openluchtvuilnisbelt van
Zuid-Amerika. Tijdens de campagneperiode en in de loop van het jaar
krijgen jongeren bij Zuiddag de kans om hun competenties te ontwikkelen en te groeien in actief burgerschap.

Stad Herentals werkt al meerdere jaren mee met Zuiddag. Dit jaar is er plaats voor zes studenten. Zuiddag roept mogelijke werkgevers op om jobs te posten op hun online jobbank via
www.zuiddag.be/jobbank. Daarmee ondersteunen de werkgevers niet alleen een uniek project, maar ook helpt het de jongeren om hun engagement waar te maken.
Meer informatie: www.zuiddag.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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SPORT
Vriendjesdagen
Van dinsdag 25 oktober tot en met zondag 31 oktober zijn het weer vriendjesdagen in het Netepark. Elke jongere
(tot en met 18 jaar) kan een vriend of
vriendin meebrengen. Deze mag voor
de helft van de normale toegangsprijs
mee komen zwemmen.

Zwemwedstrijd
Herentalse
Zwemclub vzw
Op zaterdag 15 oktober is het wedstrijdbad gesloten vanaf 12 uur wegens
de jaarlijkse 400-meter-zwemwedstrijd
van de Herentalse Zwemclub. Het doelgroepenbad en het recreatiebad zijn
wel heel de dag open.

Vernieuwde
UV-installaties zorgen
voor proper water
Het stadsbestuur financierde 80.000
euro in nieuwe UV-installaties van het
Netepark. De installaties zorgen voor
een efficiënte afbraak van gebonden
chloor in het zwemwater. Gebonden
chloor is de samensmelting van chloor
en vuil in het water zoals haar, lichaamsvetten, huidschilfers en urine. Op deze
manier wordt de waterkwaliteit van de
zwembaden in het Netepark nog beter.

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

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

AANKONDIGINGEN
Herfst- en winterwandelingen 2016-2017
Van 2 oktober 2016 tot 19 maart 2017 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 2 oktober vertrekt de wandeling aan de Toeristentoren (Heistraat z/n), op 9 oktober
aan Bar Bier (Bovenrij 22) en op 16 oktober aan hotel De Swaen (Belgiëlaan 1). Deze wandeling
is geschikt voor rolstoelgebruikers. Op 23 oktober starten we aan UNICO (Grote Markt 6), op
30 oktober aan Berkemus (Morkhovenseweg 151). Inschrijven is niet nodig en deelnemen is
gratis. Trouwe deelnemers worden beloond. Na de wandeling krijgt u een stempel. Wie vijf
stempels verzamelt, kan een mooie prijs winnen.
Meer informatie: www.herentals.be/winterwandelingen of vraag de brochure aan bij de dienst
toerisme (Grote Markt 35, toerisme@herentals.be)

Animalier
De studenten en oud-studenten beeldhouwkunst van de stedelijke kunstacademie brengen
hulde aan hun oud-docent Bert Van Ransbeeck. De vernissage vindt plaats op woensdag 5
oktober om 20 uur met openingswoord van Walter Meyers. De tentoonstelling is open tot 19
november op maandag, dinsdag en woensdag van 13 tot 21 uur en op zaterdag van 9 tot 13
uur. De expo is gesloten tijdens de schoolvakanties.
Meer informatie: www.herentals.be/kunstacademie

Carl Berteele over het moderne wielrennen
Voor wielerliefhebbers hoeft hij geen introductie: de man op de moto. Carl Berteele is een vaste
waarde in de Ronde van Vlaanderen, Parijs-Roubaix en de Ronde van Frankrijk. Op donderdag 27
oktober om 20 uur vertelt hij in de bib over zijn leven als journalist middenin de koers. De toegang
is gratis maar vooraf inschrijven is nodig. Dit kan aan de infobalie van de bibliotheek, via tel. 014-85
97 50 of via herentals@bibliotheek.be. De lezing verloopt in samenwerking met VormingPlus.

Wat zoudt ge zonder ’t werkvolk zijn?
Op donderdag 6 oktober komt Jaak Brepoels naar de Lakenhal van Herentals. De auteur en
historicus houdt een lezing naar aanleiding van zijn boek Wat zoudt ge zonder ’t werkvolk zijn?.
Jaak Brepoels neemt ons mee naar het kapitalisme van de negentiende eeuw en schetst hoe
de arbeidersbeweging het leven van de gewone mens verbeterde. De spreker blijft niet hangen
bij de geschiedenis. Hij legt ook verbanden met de wereld en de uitdagingen van vandaag. De
lezing begint om 20 uur. De toegang is gratis. De lezing is een organisatie van Curieus vzw.

Lezing over Jef Laureys
Op vrijdag 21 oktober geeft Jan Goris een lezing over Jef Laureys. Na de lezing
krijgt u een selectie films te zien van Jef Laureys, met onder meer een film uit
1948 over de herdenking van de Boerenkrijg. De lezing vindt plaats in de Lakenhal en start om 19 uur. De avond is een organisatie van de Herentalse Geschiedkundige Kring in samenwerking met erfgoedcel Kempens Karakter.

Derde Herentalse oldtimerrondrit
Op 16 oktober vindt de derde editie plaats van de Herentalse oldtimerrondrit. Als u al die knappe oldtimers en andere exclusieve voertuigen wilt bewonderen, dan bent u van harte welkom
op de Grote Markt. Hebt u zelf een oldtimer, dan kunt u ook gewoon meedoen. Inschrijven kan
nog tot woensdag 12 oktober.
Meer informatie: Sven Geerts, tel. 0498-53 58 10, herentalse.oldtimerrondrit@hotmail.com

De geschiedenis van
het Begijnhof
De Herentalse Vrouwenraad organiseert op 21 oktober een informatienamiddag over het ontstaan en de
geschiedenis van het Begijnhof. U
brengt natuurlijk ook een bezoek aan
het vernieuwde begijnhofmuseum. Dit
gebeurt onder leiding van een deskundige gids. Alle vrouwen van Herentals
zijn van harte welkom. Deze activiteit
vindt plaats in het Fundatiehuis (Begijnhof 28) en begint om 14 uur. Deelnemen is gratis.
Meer informatie: Louisa Van Sand,
tel. 014-22 00 55

Quiz Amnesty
International
Op zaterdag 15 oktober kunt u in de
gezellige foyer van het cultuurcentrum
de fijne quiz van Amnesty International
meespelen. Een ploeg bestaat uit maximaal zes personen. Deelnemen kost
4 euro per persoon. Ploegen die enkel
bestaan uit jongeren (-20 jaar), betalen
2 euro per persoon. De quiz start stipt
om 20 uur. Inschrijven kan bij Kristin
Van Roey (kvanroey5@hotmail.com) of
Rosemarijn Claes (tel. 0478-39 20 08).

De Dorpel zoekt
vrijwilligers
De Dorpel zoekt gemotiveerde vrijwilligers die activiteiten mee willen
ondersteunen. Voor de keuken, de
computerbegeleiding, de ontmoetingsmomenten en de organisatie van
de jaarlijkse dorpelvakantie en activiteiten buitenshuis is de vzw op zoek
naar mensen die zin hebben voor initiatief, die zelfstandig kunnen werken
en sociaal geëngageerd zijn. Wilt u al
eens kennismaken met de werking van
De Dorpel? Op zaterdag 1 oktober organiseert de vzw een kindermarkt met
een gezellig hapje en drankje.
Meer informatie: dedorpel@edpnet.be
of tel. 014-21 40 73
oktober 2016
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AANKONDIGINGEN
Numismatica kandidaat voor de Cultuurprijs van de Kempen
Op vrijdag 7 oktober wordt in Mol-Rauw voor het eerst de Cultuurprijs van de Kempen uitgereikt. Elke lokale cultuurraad mag een kandidaat leveren en de Herentalse cultuurraad koos
voor Numismatica Herentals. Numismatica Herentals is een op en top Kempense vereniging,
met meer dan 400 leden vanuit de hele Kempen en ver daarbuiten. Hun maandelijkse clubactiviteiten en het jaarlijkse internationale Coin Event lokken verzamelaars en geïnteresseerden
van heinde en verre naar Herentals.
Wilt u kennis maken met de werking van Numismatica? Op zondag 9 oktober kunt u alvast een
bezoekje brengen aan hun maandelijkse muntenbeurs. Het thema van deze maand is de muntslag van de Abbasiden. De muntenbeurs vindt plaats in de Sint-Antoniuszaal (Kapucijnenstraat)
van 8.30 tot 12 uur.

Vocaal Ensemble Markant brengt dubbel requiem
en Belgische première
Op zaterdag 22 en zondag 23 oktober brengt Vocaal Ensemble Markant in de Sint-Waldetrudiskerk een groots opgezet concert met de uitvoering van twee requiems voor koor, orkest, orgel
en vocale solisten. Het Requiem for the living van de Amerikaanse componist Dan Forrest krijgt
hierbij zijn Belgische première. De tachtig zangers van Vocaal Ensemble Markant en Gemengd
Koor Lejra uit Merksem krijgen de steun van meer dan twintig professionele muzikanten en
solisten. De voorstelling op zaterdag begint om 20.15 uur, die van zondag om 15 uur. Kaarten
kosten 20 euro in voorverkoop en 25 euro aan de kassa. Voorverkoop gebeurt via de koorleden, tel. 014-21 76 71 of www.ensemblemarkant.be.

KOM DE KRINGWINKEL BELEVEN

Op zaterdag 15 oktober zetten alle Kringwinkels hun deuren wagenwijd open.
Kom De Kringwinkel ontdekken en geniet van toffe acties.
Je vindt het volledige programma op www.dekringwinkelzuiderkempen.be

Tweedehandsbeurs
Op zondag 23 oktober van 14 tot 16
uur vindt in zaal ’t Hof (Grote Markt 41)
de najaarstweedehandsbeurs van de
Gezinsbond Herentals plaats. U vindt
er baby- en kinderkleding, zwangerschapskledij, speelgoed en meubeltjes.

Ontsnappen uit armoede is een zaak van iedereen

17 OKTOBER 2016
WERELDDAG VAN VERZET TEGEN ARMOEDE

4 MILJOEN STAPPEN TEGEN ARMOEDE IN DE KEMPEN
FAKKELTOCHT MAANDAG 17 OKTOBER 19U
CC ’T SCHALIKEN, GROTE MARKT, HERENTALS
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BURGERZAKEN
Geboorten

Huwelijken

03-08

Beau, zoon van Mieke Göllner en Koen Hendrickx

Renke Gijsels en Pascal Fronteau

06-08

Robine, dochter van Hilde Van Grieken en Yves De Lat

Stephanie Weyers en Glenn De Cnodder

07-08

Axel, zoon van Kim Serneels en Philip Smolders

Lore Gebruers en Jeroen Spiessens

10-08

Thomas, zoon van Angelica Ion en Pieter Vandezande

Leni Van de Vliet en Shinto Jungschleger

12-08

Lander, zoon van Eveline Van de Weyer en Stijn Kuppens

Tania Smits en Peter Pauwels

12-08

Noa, zoon van Christel Laeremans en Marlon Verbeek

Nathalie Heylen en Niels Bollen

12-08

Ebe, zoon van Inneke Verboven en Tom Bertels

Marianne Vos en Tom De Baerdemaeker

17-08

Noor, dochter van Karen Pluys en Danny Müller

Monika Van den Eynde en Paul Van Goubergen

18-08

Floris, zoon van Vicky Van Genechten en Luc Clé

Lieselotte Sorgeloos en Sven Camps

18-08

Kaat, dochter van Sarah Van Leemputte en Nikolaas Bellemans

Hanne Goris en Joost Van Gestel

20-08

Vik, zoon van Jolien Van den Broeck en Ziggy Bellens

Kristel Eerdekens en Kenny Goossens

22-08

Ran, zoon van Thais Haerens en Sander Mertens

Peggy Verboven en Rudy Goosens

23-08

Tuur, zoon van Els Verheyen en Kris Wuyts

Leen Cools en Annemie Belmans

24-08

Lara, dochter van Lies Gevers en Lee Proost

Valerie Vissers en Nick Aerts

25-08

Isa, dochter van Stefanie Verbeeck en Jelle Van de Gender

Evelien Vanden Driessche en Cassander Peeters

25-08

Millan, zoon van Are Man en Nick Verheyen

Peggy Laeremans en Maarten Faes

26-08

Pelle, zoon van Sanne Renders en Tom Steenackers

26-08

Delphine, dochter van Katleen Baum en Tom Tegenbos

28-08

Cas, zoon van Kristien Vloemans en Ian Van Doninck

Overlijdens
26-05

Hubert Janssens (72), echtgenoot van Marie-Louise Van Cauwenberg

02-08

Jozefina Van Camp, (60), echtgenote van Jean Mols

03-08

Maria Daems (96), weduwe van Jan Geukens

06-08

Mathilde Degroote (81), weduwe van Ali Ahmed Abbes

07-08

Joanna Slootmans (87), echtgenote van Ludovicus Boels

07-08

Marcel Faes (84), weduwnaar van Paula De Ceulaer

07-08

Ivo Horemans (57), echtgenoot van Christel De Bondt

08-08

Susanna Van Grieken (84)

08-08

Maria Kenis (89), weduwe van Lodewijk Van Hove

09-08

Emiel Pelsmakers (82), echtgenoot van Margareta Sanders

09-08

Maria Helsen (91), echtgenote van Lodewijk Geens

12-08

Carolus Boeckx (84), weduwnaar van Ida Marien

14-08

Herman Hermans (62)

15-08

Celestina Tuyaerts (92), weduwe van Jozef Dierckx

15-08

Marie Van Hoof (66)

15-08

René Luypaerts (79), echtgenoot van Anna Sauvillers

16-08

Roger De Boeck (67), echtgenoot van Josephina Van Geel

18-08

Lodewijk Hendrickx (83), weduwnaar van Louisa Wyns

19-08

Christiana Van Dyck (66)

20-08

Joke Lievens (41)

24-08

Jean Verboven (65)

27-08

Rosalia Van Thielen (87), weduwe van Emile Poelmans

27-08

Mariette Boogaerts (76), echtgenote van Roger de taevernier

29-08

Lodewijk Geens (95), weduwnaar van Maria Helsen

31-08

Feline (0)

31-08

Louis Van Geirt (90), weduwnaar van Jozefina Verboven

01-09

Josephus Meersman (90)

02-09

Daniel Willems (60), echtgenoot van Lena Horemans

03-09

Carolina Sas (96), weduwe van Josephus Helsen

04-09

Jan Wuyts (55), echtgenoot van Xuerui Wang

Huwelijksaangiften
Peggy Ceulaers en Raymond De Beuckelaer
Britt Lathouwers en Jelle Vanhove
Dagmar Voets en Benny Baeyens

NOORDERWIJK KERMIS
Van
tot
Za
Zo
Di
Do

01/10 UiT
06/10
UiT
01/10 SPORT
02/10 MUZIEK
04/10 MUZIEK
06/10 MUZIEK

Mosselrestaurant / ’t Scheef Kaderke / Tent Café De Welkom
Mosselrestaurant / Kon. Fanfare De Noorderzonen / PC Noorderwijk
Kermiskoers Noorderwijk centrum / ’t Scheef Kaderke
Live Music : Café De Welkom
Avond van het Vlaamse lied / Café De Welkom
Foor eens lekker door/ Café De Welkom
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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.

ACTIEVE SENIOR

Van
tot
Van
tot
Za

10/09 TENTOON
06/11
24/09 TENTOON
16/10
01/10 KLASSIEK
UiT
JEUGD

Van
tot
Zo

10/09 KERMIS
06/10
02/10 UiT
JEUGD
WOORD

Di
Do

UiT
INFO
04/10 RAAD
UiT
06/10 LEZING
BIB

Vr
Zo

07/10 THEATER
09/10 MUZIEK
UiT
UiT

Van
tot
Ma

10/10 INFO
15/10
10/10 MUZIEK

Di

11/10 MUZIEK

Do

13/10 RAAD

Za
Zo

15/10 QUIZ
16/10 THEATER
UiT

Ma
Di
Wo
Do
Vr

INFO
17/10 SOCIO
18/10 BLOED
SENIOR
19/10 FIETS
20/10 MUZIEK
KLASSIEK
21/10 HUMOR
THEATER
VROUW

Zo
Ma
Di
Wo
Do
Van
tot
Za
Zo
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LEZING
23/10 UiT
24/10 SENIOR
25/10
FILM
26/10 MUZIEK
27/10 SENIOR
LEZING
28/10 TENTOON
27/11
29/10 HUMOR
30/10 WOORD
UiT
INFO
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Yellow Art Geel – ESC / Lakenhal / op vrijdag, zaterdag en zondag van
14 tot 17 uur
KuBra – Contrast / Kasteel Le Paige / op vrijdag, zaterdag en zondag van
14 tot 17 uur
Vox Luminis o.l.v. Lionel Meunier – Musica Divina /
Sint-Waldetrudiskerk, Kerkstraat, Herentals / 20 uur
Foto- en digisalon Anthony Koninklijke Fotoclub Herentals /
Van 13 tot 22 uur / Zaal ’t Hof, Grote Markt 41
75 jaar Gidsen 2e Kempen – Bonte namiddag en kinderfuif /
Chirolokalen Kleerroos
NOORDERWIJK KERMIS
Foto- en digisalon Anthony Koninklijke Fotoclub Herentals /
Van 10 tot 19 uur / Zaal ’t Hof, Grote Markt 41
75 jaar Gidsen 2e Kempen – Volksbal / Chirolokalen Kleerroos
Tom Van Dyck en Kris Van Steenberge – Boeken en Bubbels /
Lakenhal / 10.30 uur / UITVERKOCHT
Winterwandeling / Vertrek aan de Toeristentoren / Om 14.30 uur
Alles over fruitsoorten / TuinHier vzw
Gemeenteraad / Raadzaal administratief centrum, Augustijnenlaan 30 / 20 uur
Haken met bezemstelen / De Cirkel, Lierseweg 132) / 13.30 uur
Jaak Brepoels - Wat zouden we zonder het werkvolk zijn? / Lakenhal / 20 uur
/ Een organisatie van Curieus vzw / Toegang gratis
Lezing Anne-Marie Hooyberghs / Bibliotheek, Gildelaan 13 / 20 uur / Info:
tel. 014-85 97 50
de Roovers – De Gouden Draak / cc ’t Schaliken / 20 uur (inleiding om 19.15 uur)
David Davidse, Amaryllis Temmerman en Decap-orgel –
In de 14 Billekens / cc ’t Schaliken / 20 uur
Winterwandeling / Vertrek aan Bar Bier / Om 14.30 uur
Maandelijkse muntenbeurs – thema: muntslag van de Abbasiden /
Sint-Antoniuszaal, Kapucijnenstraat / Van 8.30 tot 12 uur /
Numismatica Herentals
Digitale Week / Diverse locaties / Zie pagina 5 van deze Stadskrant
David Davidse, Amaryllis Temmerman en Decap-orgel –
In de 14 Billekens (Seniorenfeest) / cc ’t Schaliken / 14 uur
David Davidse, Amaryllis Temmerman en Decap-orgel –
In de 14 Billekens (Seniorenfeest) / cc ’t Schaliken / 14 uur
Milieuadviesraad / Benedenzaal administratief centrum,
Augustijnenlaan 30 / 20 uur
Quiz Amnesty International Herentals / cc ’t Schaliken / 20 uur
Gilles Monnart – Schommelstoel (+4 jaar) / cc ’t Schaliken / 14.30 uur
Winterwandeling / Vertrek aan Hotel De Swaen / Om 14.30 uur / Wandeling
geschikt voor rolstoelgebruikers
Biotuinieren en bemesting / TuinHier vzw
Zwanger & Zo / Sociale campus Spiegelfabriek, Lierseweg 132/A /
Van 9.30 tot 11.30 uur
Bloedgeven / Parochiecentrum Noorderwijk / Van 17.30 tot 20.30 uur
Info diefstalpreventie / 't Convent / 14 uur / Een organisatie van de Grijze Panters
Gratis fietsgraveren / Fietspunt Herentals, station NMBS / Van 12 tot 15 uur
Luuk – Boke Hertals / Foyer cc ’t Schaliken / 12.15 uur
Slovak Sinfonietta o.l.v. Herman Engels – Europese romantische Unie / CC
Zwaneberg, Cultuurplein 1, 2220 Heist-op-den-Berg / 20 uur
Vitalski en Gert Jochems – Ik ben blij als het regent, want als ik niet blij ben,
regent het ook / cc ’t Schaliken / 20 uur
Yinka Kuitenbrouwer – HonderdHuizen (Circuit X) / CC Zwaneberg, Cultuurplein 1, 2220 Heist-op-den-Berg / 14, 19 en 21 uur
Vrouwenraad – Geschiedenis van het Begijnhof en bezoek aan het Begijnhofmuseum / Van 13.30 tot 16.30 uur / Fundatiehuis,
Begijnhof 27 / Info: Louisa, tel. 014-22 00 55
Jan Goris – Jef Laureys / Lakenhal / 19 uur
Winterwandeling / Vertrek aan UNICO/ Om 14.30 uur
Rondleiding HIK Geel, afdeling orthopedie / Een organisatie van de Grijze Panters
Raad voor Maatschappelijk Welzijn / Kantoor van de OCMWsecretaris, Nederrij 133/A / 20 uur
Elle / cc ’t Schaliken / 20 uur
Wim Mertens Ensemble – Dust of Truths / cc ’t Schaliken / 20 uur
Wandelen met Yvonne / Een organisatie van de Grijze Panters
Carl Berteele over het moderne wielrennen / Bibliotheek Herentals / 20 uur
Herman van Veen – Herman van Veen, de schilder / Kasteel Le Paige / op
vrijdag, zaterdag en zondag van 14 tot 17 uur
Els de Schepper – Red mij! / cc ’t Schaliken / 20 uur / UITVERKOCHT
De Persclub / Foyer cc ’t Schaliken / 10.30 uur
Winterwandeling / Vertrek aan Berkemus/ Om 14.30 uur
Les bloemschikken - thema grafstuk / TuinHier vzw

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

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.

Een hart voor

shoppen
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Tentoonstelling
duurzaam (ver)bouwen

Van 8 oktober tot 31 november 2016
in het stadsloket (tijdens de openingsuren)

0

Herfstshopping

thals

ZATERDAG 1 OKTOBER
van 10.00 tot 18.00 uur

ZONDAG 2 OKTOBER
van 13.00 tot 17.00 uur

SAMEN MET
Comeos Nationale
SundayShopday
KLIMMUUR VAN 8,5 METER
Grote Markt
ANIMATIE
Grote Markt

100
95
75

WWW.HELEMAALHERENTALS.BE

25
5

Infodag (inhuldiging)
duurzaam (ver)bouwen
Zaterdag 8 oktober 2016
11 uur opening tentoonstelling,
met toespraak deputé en receptie
Gastsprekers rond thema’s
duurzaam (ver)bouwen
13.30 uur: energie zuinig leven en wonen
14.00 uur: ventilatie
14.30 uur: hernieuwbare energie
15.30 uur: bijna-energieneutraal (BEN)
in de praktijk

0

oktober 2016 13

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

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

Rijksdienst voor pensioenen

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

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

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

Rijksdienst voor de sociale verzekering van
zelfstandigen

schepen Mien Van Olmen

(pensioenen, ziekteverzekering, kinderbijslag, ... voor
zelfstandigen)
tweede woensdag van 9 tot 11 uur

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

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

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

iedere dinsdag van 9 tot 12 uur
enkel na afspraak: tel. 03-238 60 34

schepen Ingrid Ryken

Opvanggezinnen

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

enkel na afspraak: tel. 014-26 71 18

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

Fonds voor arbeidsongevallen

[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
[i] schepen.anne-mie.hendrickx@herentals.be

schepen Fons Michiels
Sociale zaken en voorzitter OCMW
alleen na afspraak
[i] voorzitter@ocmwherentals.be
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Mobiele Lijnwinkel
informatie • abonnementen
vervoersbewijzen
klantnummer • Belbus
Iedere vrijdag van 8 tot 13 uur
Aan de Lakenhal op de Grote Markt
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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

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
13.30-16.00 13.30-16.00 13.30-16.00 13.30-16.00

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
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