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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)

Open Erfgoedhuis voor de Kempen
Sinds 2015 ondergaat het Herentalse stadsarchief grote werkzaamheden. Met de steun van erfgoedcel Kempens Karakter en de provincie
Antwerpen wordt het statische oude gebouw omgetoverd tot een
Open Erfgoedhuis, waar het lokale en regionale erfgoed in optimale
omstandigheden ondergebracht kan worden. Voor het stadsarchief
betekent dit een nieuwe vooraanstaande rol binnen het historische én
hedendaagse erfgoedlandschap van de Antwerpse Kempen.
Het Herentalse stadsarchief beheert al tal van archief- en erfgoedcollecties uit Herentals en de omliggende gemeenten. Maar heel wat his-

torische en culturele archieven uit de regio bevinden zich nog bij private
verzamelaars, verenigingen en bedrijven, of zelfs bij mensen thuis, vaak
in de spreekwoordelijke schoenendoos op zolder. In het Open Erfgoedhuis zullen ook die archieven een veilige thuishaven krijgen.
Om dit rijke verleden op een eenvoudige en efficiënte manier aan te
bieden aan de archiefgebruiker en de erfgoedliefhebber, heeft het
Open Erfgoedhuis digitale toegankelijkheid hoog in het vaandel staan.
Goed georganiseerde depots en een vernieuwde leeszaalwerking maken bijgevolg integraal deel uit van dit ambitieuze project.

voorwoord...

DEZE MAAND

Armoedecijfers stijgen verontrustend
Op de Werelddag tegen Armoede op 17 oktober kwamen in onze stad
honderden mensen op straat tegen armoede in onze samenleving. En terecht. De Kempische armoedekoepel SPAAK gaf enkele verontrustende
cijfers over de stijgende armoede, ook in Herentals. Eén op de tien kinderen in Herentals werd in 2015 geboren in een kansarm gezin. Het aantal leefloners steeg in
enkele jaren van 80 naar 130 gezinnen. Er staan nu 684 inwoners op de wachtlijsten voor een
sociale woning.
Mensen een job geven is de beste remedie tegen armoede. Inderdaad. De Herentalse werklozen (en dat zijn er 1.018) grijpen hun kansen met twee handen. Het aantal werklozen in onze
stad is op een jaar tijd gedaald met 8,7 procent, in Vlaanderen bedroeg die daling gemiddeld
maar de helft daarvan. En het OCMW steekt veel geld en energie in het aanbieden van jobs
in de sociale economiebedrijven voor de zwaksten op de arbeidsmarkt. Maar die jobs worden nu massaal wegbespaard door de Vlaamse en federale regering: in het opvoedingsproject
Peuters&Zo, in den Travoo, in de kringkruidenier verdwijnen jobs en begeleidingskansen voor
de mensen in armoede. Tewerkstellingsprojecten art. 60 van het OCMW worden veel duurder
gemaakt. En het wijkgezondheidscentrum op de Boerenkrijglaan dat betaalbare geneeskunde
voor de armsten wil organiseren en van start zou gaan op 2 november, is door de federale besparingen wegbezuinigd.
Een samenleving die haar problemen oplost op de kap van de zwaksten is fout bezig.
Uw burgemeester,
Jan Peeters

Wetenswaard
2-3
Socio
4-5
Preventie
6
11.11.11
7
Programma cc 't Schaliken
8-9
Film
9
Tentoon
10
Jeugd
12
Kunstendag voor kinderen
11
Sport
12
Aankondigingen
13-14
UiT in Herentals
15-16
Burgerzaken
16
Spreekuren
17
Nuttige telefoonnummers
18
Openingsuren stadsdiensten 19
Hoe werkt het stadsloket?
20

WETENSWAARD
Hevige regenbuien erkend als ramp
Tussen 27 mei en 26 juni kreeg Herentals enkele ernstige regenbuien te verduren. Op 7 oktober besliste de Vlaamse overheid om die buien als ramp te erkennen. Iedereen heeft nu tot
1 februari 2017 de tijd om een schadedossier in te dienen bij het Rampenfonds.
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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.

Belangrijk! Het Rampenfonds vergoedt niet elke soort schade. Bovendien moet u eerst
uw eigen verzekeraar aanspreken om de schade terug te vorderen. U vindt alle nodige informatie en documenten voor een geldige aanvraag op https://overheid.vlaanderen.be/
rampenfonds.

U kunt aan de ambtenaar noodplanning van de stad vragen om uw dossier door te nemen en
na te kijken op volledigheid. De ambtenaar noodplanning ontvangt u op maandagavond bij het
stadsloket. Maak vooraf een afspraak via www.herentals.be/rampenfonds.
Uw ingevulde schadedossier stuurt u op naar:
Vlaamse Overheid, Departement Kanselarij en Bestuur, Vlaams Rampenfonds, Boudewijnlaan
30/48, 1000 Brussel

Helemaal Herentals Kadocheques
nu ook in stadsloket te koop
De Helemaal Herentals Kadocheques zijn het ideale geschenk voor de eindejaarsperiode. Weet
u niet wat kopen voor uw familie, geliefden of vrienden? Dan biedt de Helemaal Herentals Kadocheque u een perfecte oplossing. U kunt de cheques gebruiken in meer dan 100 winkels in
en rond het centrum van Herentals. De cheques zijn al jaren te koop bij Toerisme Herentals
(Grote Markt 35) maar sinds kort kunt u de cheques ook kopen bij het stadsloket (Augustijnenlaan 30). Er zijn cheques van 5, 10 en 20 euro, leuke geschenkverpakking inbegrepen.

Herdenking Wapenstilstand
Op vrijdag 11 november worden op verschillende plaatsen in Herentals de slachtoffers van de twee wereldoorlogen herdacht. De dag begint om 8.30 uur in Morkhoven met een kransneerlegging aan de Sint-Niklaaskerk
en kransneerleggingen op de begraafplaats bij de graven
van de vier Britse vliegeniers en de graven van oudstrijders Franciscus Schellens, Vic T’Seyen en Jos Van
Asbroeck.
In Noorderwijk zijn er vanaf 10.15 uur kransneerleggingen aan de Sint-Bavokerk, op de oude en de nieuwe
begraafplaats en aan het monument ter herdenking van
de Eerste en de Tweede Wereldoorlog. De herdenking
wordt om 12 uur afgesloten met een receptie in café
Sportwereld.
In het centrum van Herentals beginnen de plechtigheden om 10.50 uur met een bloemenhulde aan het monument van de Boerenkrijg op de Grote Markt. Na een misviering in de SintWaldetrudiskerk is er om 11.45 uur een kransneerlegging aan het monument voor de gesneuvelden op de Molenvest. De herdenking wordt afgesloten met een receptie in de Lakenhal.
Iedereen is van harte welkom op de plechtigheden.
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Allerheiligen en Allerzielen
In de periode rond Allerheiligen doen de stadsdiensten extra hun best om de begraafplaatsen netjes te houden. Ook u
kunt een handje toesteken door afgestorven planten en verwelkte bloemen op de graven te verwijderen. Als dat niet gebeurt, doen de stadsdiensten het in de loop van december.
Potten die u graag terug wilt, kunt u dus het beste wegnemen voor 1 december. Het stadsbestuur vraagt u om zeker
geen potten in te graven. Dat bemoeilijkt het onderhoud en
maakt de doorgang tussen de perken smaller. Om te voorkomen dat uw bloempot omvalt, kunt u een bloempothouder
gebruiken. De stad stelt ze gratis ter beschikking.
De begraafplaatsen van Herentals, Noorderwijk en Morkhoven zijn elke dag te voet toegankelijk van 8 tot 18 uur. Mensen die slecht te been zijn, mogen
op vrijdag van 13 tot 15.30 uur en op zaterdag van 13 tot 17 uur met hun wagen op de begraafplaats van Herentals. Alleen op vrijdag 28 oktober en zaterdag 29 oktober is dit, voor de
veiligheid van de vele bezoekers, niet toegestaan.
Om de drukte aan de begraafplaats in Noorderwijk op te vangen, geldt er van maandag 31
oktober om 15 uur tot donderdag 3 november om 9 uur eenrichtingsverkeer in de Groenstraat
en de Bremstraat, in de richting van de Servaas Daemsstraat naar de Keinigestraat.

Uitbreiding fietsenstalling aan station
De NMBS breidt de fietsenstalling aan het station uit. De werkzaamheden starten op dinsdag
8 november en duren ongeveer twee weken. Een aannemer breekt de helling tegen de linkerzijde van het stationsgebouw af. Daarbij verdwijnen ook enkele aanliggende parkeerplaatsen.
In de plaats komen er extra fietsenrekken, die plaats bieden aan 68 fietsen.

Tractorsluizen verhogen tot 25 centimeter
Het stadsbestuur laat de tractorsluizen in Lenteheide en de Acacialaan verhogen van 17 tot 25
centimeter. Een tractorsluis is een betonblok die een rustige weg afsluit voor sluipverkeer, maar
die wel toelaat dat landbouwers met hun grote voertuigen naar hun percelen kunnen rijden. De
afgelopen maanden kreeg de stad enkele meldingen binnen waaruit blijkt dat niet alleen landbouwvoertuigen maar ook terreinwagens en andere personenwagens met een hoge ophanging
over de blokken van 17 centimeter rijden. Door de tractorsluizen te vernieuwen en te verhogen
tot 25 centimeter, is dit niet meer mogelijk. Fietsers en voetgangers kunnen zo de rustige verbindingswegen veilig blijven gebruiken.

Neem deel aan de kerstmarkt
Op zondag 11 december staat de kerstmarkt weer op de Grote Markt. De organisatie zoekt
nog particulieren, verenigingen of handelaars die tussen 13 en 18 uur typische kerstproducten
willen verkopen of een hobby of een ambacht die verband houdt met Kerstmis willen tonen.
Herentalse verenigingen mogen ook kraampjes met niet-alcoholische drankjes of eten voor
onmiddellijke consumptie uitbaten.
Om 16 uur start op de zuidkant van de Grote Markt een gezellige avondkerstmarkt. Herentalse
verenigingen kunnen zich kandidaat stellen om een kraam uit te baten met drank en lekkere
hapjes. Op de avondmarkt mogen alcoholische drankjes geserveerd worden. De avondkerstmarkt eindigt om 22 uur.
Inschrijven kan via www.herentals.be/kerstmarkt of bij de dienst toerisme (Grote Markt 35,
tel. 014-21 90 88, toerisme@herentals.be).

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

Verhoogde tegemoetkoming
Als u een klein inkomen hebt, kunt u recht hebben op de verhoogde
tegemoetkoming in gezondheidskosten. Die tegemoetkoming wordt
soms automatisch toegepast door uw ziekenfonds. U hebt dan op
uw ziekenfondsklevertjes een nummer dat eindigt op 1. Als u dit niet
hebt, maar denkt dat u recht hebt op de verhoogde tegemoetkoming, vraag dat dan na bij uw ziekenfonds. Wie van het recht geniet,
krijgt heel wat voordelen. We sommen ze even op.

Trein
U rijdt tegen halve prijs met de trein. Bent u ouder dan 65, dan hebt
u zelfs recht op een seniorenbiljet. Dan betaalt u slechts 6 euro voor
een heen- en terugreis op dezelfde dag.

Bus
U kunt in de Lijnwinkel een Omnipas kopen voor 51 euro (= bedrag
van 1 februari 2016). Daarmee kunt u een heel jaar met de bus en de
tram van De Lijn rijden.

Derdebetalerssysteem

Provinciebelasting

U betaalt bij een bezoek enkel het remgeld. Dat remgeld is 1 euro als
u een globaal medisch dossier hebt, anders 1,50 euro. Dit systeem
geldt enkel voor huisartsen die een akkoord hebben met het ziekenfonds.

U betaalt geen provinciebelasting. Als u toch een brief krijgt, dan
moet u er een klevertje van uw ziekenfonds op plakken en de brief
terugsturen.

Minder remgeld

Als u met mazout (stookolie) verwarmt, dan hebt u recht op een bijdrage van het verwarmingsfonds bij aankoop van maximaal 1.500
liter per jaar. U moet deze tegemoetkoming aanvragen bij de sociale
dienst van het OCMW binnen zestig dagen na de levering.

Uw eigen bijdrage (= remgeld) voor medische kosten is veel lager
en dus betaalt u minder voor een doktersbezoek, tandzorg, sommige geneesmiddelen, kinesitherapie, herstelverlof, … Als u in een
ziekenhuis wordt opgenomen, dan betaalt u minder verblijfskosten.
Het ziekenhuis kan dan geen supplementen aanrekenen voor een gemeenschappelijke kamer of tweepersoonskamer.

Maximumfactuur
Als uw ziektekosten tijdens een kalenderjaar boven de 450 euro
gaan, dan krijgt u automatisch voor de daaropvolgende prestaties
het remgeld volledig terugbetaald door uw ziekenfonds.

Zorgverzekering
U betaalt 25 euro per persoon in plaats van 50 euro voor de Vlaamse
zorgverzekering.

Korting op Diftar-factuur
Het stadsbestuur geeft maximaal 10 euro korting op uw Diftar-factuur. Dit gebeurt automatisch.

Vrijetijdspas
Als inwoner van Herentals hebt u recht op de Vrijetijdspas. Daarmee
kunt u goedkoper naar vrijetijdsactiviteiten in Herentals. U kunt de
Vrijetijdspas aanvragen via www.herentals.be/vrijetijdspas, bij het
stadsloket of bij De Dorpel.
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Verwarmingstoelage

Hebt u al uw rechten benut?
Blijven uw gezondheidskosten nog te hoog, ondanks de verhoogde
tegemoetkoming? Ga dan langs bij de sociale dienst van uw ziekenfonds of van het OCMW. Vraag na of u al uw rechten hebt uitgeput.

Sociale dienst OCMW Herentals:
Herentals, Nederrij 133/A: elke werkdag van 9 tot 11.45 uur
en maandagavond van 18 tot 19 uur
Dorpshuis Noorderwijk: dinsdag van 9.30 tot 10.30 uur
Dorpshuis Morkhoven: dinsdag van 11 tot 12 uur
tel. 014-24 66 66
socialedienst@ocmwherentals.be
De Dorpel
Boerenkrijglaan 16
dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag van 9 tot 16.30 uur
tel. 014-21 40 73
gsm 0487-99 06 23
dedorpel@edpnet.be

Vrijwilligers voor opvang patiënten
in AZ Herentals
Het AZ Herentals is op zoek naar enthousiaste vrijwilligers die patiënten gezelschap willen houden. U begeleidt de patiënten bij de
maaltijden, bij een wandeling of naar een consultatie en biedt hun
een luisterend oor. Hebt u interesse of wilt u meer weten over de
mogelijkheden om als vrijwilliger binnen het ziekenhuis aan de slag
te gaan, neem dan contact op met Liesbet Luyten.
Meer informatie:
Liesbet Luyten, diensthoofd patiëntenbegeleiding,
tel. 014-24 62 48, liesbet.luyten@azherentals.be

Dienstencentrum ’t Convent
Seniorenweek
De Seniorenweek heeft weer heel wat moois in petto. Op dinsdag 22 en vrijdag 25 november kunnen senioren zichzelf vanaf
13 uur laten verwennen met een ontspannende voetmassage.
Daarna kunt u in de cafetaria nagenieten met een drankje.
Deelnemen kost 5 euro. Inschrijven doet u bij het onthaal van
’t Convent. Op woensdag 23 november kunt u vanaf 14.30 uur
genieten van lekkere appelbeignets. Een portie kost 1,50 euro.

Kathleen Aerts over jongdementie
Zangeres Kathleen Aerts was
tien jaar lang een van de
gezichten van de populaire
groep K3. In het boek Voor
altijd mijn mama vertelt zij
heel open over de weg die
ze samen met haar moeder
met jongdementie heeft afgelegd. Op dinsdag 29 november is Kathleen te gast
in woonzorgcentrum Vogelzang. Ze getuigt er over de
twijfels én de mooie momenten samen. De lezing start om
19.30 uur. Vooraf inschrijven
is verplicht.
Meer informatie en
inschrijvingen:
WZC Vogelzang, Vogelzang 1,
tel. 014-47 83 71, www.dementie.be/tandem

Ondersteuningsgroep dementie
Op woensdag 9 november om 17 uur is er in ’t Convent een infoavond voor mantelzorgers en familie van personen met dementie. Het thuiszorgcentrum geeft een voordracht over een
dementievriendelijke woonomgeving. Achteraf kunt u vragen
stellen.

Wafels voor de Warmste Week

Vrijwilligers voor Kinderpraatjes en zo
In januari 2017 start vzw De Fakkel met het project Kinderpraatjes en
zo. Dat is een project rond leesbevordering voor kinderen tussen vier
en acht jaar. Hebt u interesse om mee te werken, neem dan contact
op met De Fakkel.
Meer informatie:
De Fakkel,
gsm 0487-99 06 23,
vzwdefakkel@gmail.com

Wilt u Dementievriendelijk Herentals ondersteunen? Kom dan naar de wafelenbak
op de vrijdagmarkt van 18 november. De
wafels worden gebakken door de bewoners
van de Herentalse woonzorgcentra Sint-Anna, Bremdael en
Vogelzang en de gebruikers van dienstencentrum ’t Convent.
Met deze actie neemt Dementievriendelijk Herentals deel aan
de Warmste Week van Studio Brussel. De opbrengst gaat integraal naar een goed doel dat te maken heeft met dementie.
Ook de opbrengst van de lezing van Kathleen Aerts op 29 november in WZC Vogelzang gaat naar dit goede doel.
Meer informatie:’t Convent, Begijnhof 17,
tel. 014-28 20 00, dienstencentrum@ocmwherentals.be
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PREVENTIE
Bent u verplicht uw schoorsteen
te laten vegen?
Bij het begin van de herfst steken we de verwarming en de kachel
weer aan. Jammer genoeg gaat deze gezellige periode elk jaar gepaard met schouwbranden en CO-vergiftiging. Uw schoorsteen laten vegen kan veel onheil voorkomen. In een aantal gevallen is dat
zelfs verplicht. Bovendien verhoogt zo’n schoonmaakbeurt het rendement van uw stookinstallatie, met een lagere energiefactuur tot
gevolg.

Week van het Alcoholisme

Centrale verwarming
Is uw schoorsteen gekoppeld aan een centrale verwarmingsinstallatie die werkt op stookolie (mazout) of een vaste brandstof (pellets,
hout, steenkool, …)? Dan bent u verplicht om jaarlijks de schoorsteen
te laten vegen. Bij een verwarmingsinstallatie op gas moet dat om de
twee jaar gebeuren. U kunt ervoor terecht bij een erkend technicus,
die zowel de schoorsteen schoonmaakt als de cv-ketel onderhoudt.
U kunt ook eerst een schoorsteenveger laten komen. Die mag echter
alleen de schoorsteen schoonmaken. Daarna moet het ketelonderhoud gebeuren door een erkend technicus.

Individuele toestellen
De schouw van een open haard of een olie- of gashaard die niet is
aangesloten op een centrale stookinstallatie, moet u niet verplicht
laten vegen. Dat geldt ook voor gasboilers. Sommige verzekeringsmaatschappijen vragen echter toch om een regelmatig onderhoud,
omdat het de kans op schouwbranden verkleint. Deze reinigingen
mogen gebeuren door een schoorsteenveger.

En als u een woning huurt?
De huurwetgeving bepaalt dat de huurder verantwoordelijk is voor
het onderhoud, dus ook voor het onderhoud van de centrale verwarming en het laten vegen van de schoorsteen. De verhuurder is
verantwoordelijk voor het laten uitvoeren van herstellingen aan de
installatie of de schoorsteen.
Op www.veiligverwarmen.be vindt u de onderhoudsregels, wettelijke verplichtingen en een lijst van erkende vakmensen.
6
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De derde week van november is jaarlijks de Week van het Alcoholisme. Tijdens deze week willen we het taboe rond het probleem
alcoholverslaving doorbreken en de drempel om hulp te zoeken verlagen. Alcoholverslaving hoeft niet het einde te zijn. Het is een ziekte
die gestabiliseerd kan worden. Voor steun kunt u terecht bij de Anonieme Alcoholisten (AA), een zelfhulpgroep van mannen en vrouwen
die hun ervaringen met elkaar delen en elkaar helpen om nuchter te
worden en te blijven. Iedereen die wil ophouden met drinken kan
gratis lid worden. In Vlaanderen zijn er 9.000 AA-leden, die in hun
eigen omgeving wekelijks vergaderingen kunnen bijwonen. U bent
dus zeker niet alleen.
Meer informatie: www.aavlaanderen.org,
tel. 03-239 14 15 (dag en nacht bereikbaar)

Geef griep geen kans
Elke herfst en winter is de griep weer van de partij. Voor de meeste
mensen is griep niet meer dan een paar dagen ziek in bed blijven liggen. Maar voor ouderen of mensen met gezondheidsproblemen, zoals
diabetes of een ziekte van longen, hart, lever of nieren, kan een klein
griepje ernstige gevolgen hebben. Daarom kunt u zich het beste laten
vaccineren. Voor risicogroepen wordt het griepvaccin voor bijna de
helft terugbetaald. Voor mensen in woonzorgcentra is het zelfs volledig gratis. Wilt u meer informatie over griepvaccinatie? Praat erover
met uw huisarts of apotheker.

11.11.11
Gezondheidszorg voor iedereen
1,3 miljard mensen hebben geen toegang tot gezondheidszorg. Ze hebben geen dokter, apotheker
of ziekenhuis in de buurt, laat staan dat ze die kunnen betalen. Gezondheidszorg is nochtans een
mensenrecht. 11.11.11 voert dit jaar campagne voor betaalbare gezondheidszorg voor iedereen.
Suniran Basnet woont met zijn zoon Sushant (13 jaar) en dochter Sharleen (10 jaar) in Darjeeling,
een stad in India. “Mijn vrouw Ruda overleed bij de geboorte van Sharleen”, vertelt Suniran. “Ze
beviel thuis en kreeg een hevige bloeding. Wat er precies fout liep, weten we nog steeds niet.” Ook
baby Sharleen maakte het niet goed na de bevalling. Ze kreeg een infectie in haar darmpjes door
slecht melkpoeder. “Sharleen had een operatie nodig. Die kostte 400.000 roepies. Maar ik werk als
conciërge en met mijn karige loon kon ik de ziekenhuiskosten niet betalen. Gelukkig was mijn broer
bereid het geld voor te schieten.” Het gaat nu goed met Sharleen. Maar Suniran is lang depressief
geweest. Het verlies van zijn vrouw viel hem heel zwaar.

Petitie: Schrijf het Zuiden een betere gezondheidszorg voor
Het had anders kunnen lopen voor Suniran en zijn gezin. En voor miljoenen andere mensen in het
Zuiden. Met een goed gezondheidssysteem kunnen veel gezondheidsproblemen, zoals moeder- en
kindersterfte, teruggedrongen worden. Zo vanzelfsprekend als Santé! voor ons klinkt, zo onbereikbaar is een goede gezondheid voor 1,3 miljard mensen. Schrijf hun een betere gezondheidszorg
voor en zet onze politici onder druk. Onderteken de petitie op www.11.be/sante.

Acties
Herentals
Donderdag 10 november
• winkelactie Herentals

Vrijdag 11 november

• winkelactie Herentals
• soepactie op de vrijdagmarkt

Zaterdag 12 november
• winkelactie Herentals
• deur-aan-deur-actie
Noorderwijk

Zondag 13 november
• winkelactie Herentals

Zondag 27 november

© 11.11.11/Tim Dirven (India, 2016)

• multiculturele brunch

99% van alle vrouwen die sterven in het kraambed wonen in ontwikkelingslanden.

In India
loopt 1 op de 220 vrouwen het risico om te sterven voor, tijdens of na een bevalling.
Multiculturele
brunch

De multiculturele brunch ten voordele van 11.11.11 vindt dit jaar plaats op zondag 27 november. Van
11 tot 13.30 uur serveren de derdewereldraad en deN Babbelhoek zuiderse specialiteiten in zaal ’t
Hof (Grote Markt 41). Voor 15 euro kunt u mee aanschuiven aan tafel. Kinderen van vier tot veertien
jaar betalen 7 euro en kinderen van nul tot en met drie jaar eten gratis. Inschrijven kan tot en met
donderdag 24 november via www.herentals.be/brunch of bij de dienst jeugd en internationale samenwerking (Stadspark z/n, tel. 014-21 21 86).

Steun 11.11.11 financieel
U kunt 11.11.11 ook financieel steunen via een overschrijving op BE30 0000 0000 11 11. Voor een
gift van minstens 40 euro per jaar ontvangt u op het eind van maart van volgend jaar een fiscaal
attest.
Met het ingezamelde geld bouwt 11.11.11 aan een toegankelijke en betaalbare gezondheidszorg in
het Zuiden. De organisatie leidt gezondheidswerkers op die zich op de meest afgelegen plekken in
India en Congo inzetten om moeder- en kindersterfte terug te dringen. Ze helpt om mutualiteiten
uit te bouwen in landen zoals Mali en Burundi, zodat de mensen meer toegang krijgen tot de medische zorgen die ze nodig hebben. En met uw steun trekt 11.11.11 politici aan de mouw om van
basisgezondheidszorg een prioriteit te maken.

11.11.11 zoekt
helpende handen

voor de geldinzameling op
10, 11, 12 en 13 november in
Herentals en Noorderwijk.
Ook voor de brunch op 27 november is extra hulp welkom.
Interesse? Geef een seintje
via tel. 014-21 21 86 of
wereld@herentals.be.
november 2016
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PROGRAMMA CC 'T SCHALIKEN
Vox Venti
Oostwaarts (aperitiefconcert)

Zondag 6 november om 11 uur in de Lakenhal
Houtblaaskwintet Vox Venti neemt u
mee op een muzikale reis naar Midden-Europa. De muziek is zeer eigen
aan de streek en folkloristisch van
aard. Vox Venti speelt een gedurfd
programma met een eigen, aparte
klank, een programma dat niet alleen het geoefende oor, maar ook
de liefhebber zal bekoren. U hoort
onder meer Early Hungarian Dances van Ferenc Farkas en Sechs Bagatellen van György Ligeti.
Toegang: 12 euro / 9 euro (Vriendenpas) – inclusief aperitief

Jeroen Leenders
De wildeman (try-out)

Woensdag 9 november om 20 uur in Jeugdcentrum 2200
In Jeugdcentrum 2200 brengt Jeroen Leenders een tryout van zijn nieuwe voorstelling De wildeman. Hij is een
van de weinige comedians in Vlaanderen die pure standupcomedy brengt. De moppen, oneliners en pointes vliegen u daarbij om de oren. Een brave rode draad die de
voorstelling inleidt en afsluit, moet u niet verwachten.
Hetzelfde geldt voor excuses.
Toegang: 10 euro / 7 euro
(Vriendenpas en leden Jeugdcentrum 2200)

Theatermakery Het Eenzame Westen
In volle zee
Zaterdag 12 november om 20 uur in de schouwburg

Drie drenkelingen drijven uitgehongerd en uitzichtloos op
een vlot in volle zee. De Grote, de Normale en de Kleine
beslissen samen dat ze geen andere keuze hebben dan iemand van hen op te eten. Er worden verkiezingen gehouden, stemmen geteld en allianties gesloten ... tot een postbode komt aanzwemmen met een bericht dat de kiezers
opnieuw doet twijfelen. In volle zee van de Poolse schrijver
Slawomir Mrozek schetst een absurde situatie waarin de
mechanismen van machtsmisbruik blootgelegd worden en
politiek en parodie zich mengen tot een komisch geheel.
Toegang: 14 euro / 11 euro (Vriendenpas)
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Johan Op de Beeck
Het verlies van België

Zondag 13 november om 11 uur
in de Lakenhal
Het boek Het verlies van België van
Johan Op de Beeck
gaat verder waar
de meeste informatie over de Belgische Omwenteling stopt. Ook de
voorgeschiedenis en het turbulente verloop van het ontstaan van België en de
omstreden kroning van Leopold I komen
aan bod. In zijn lezing doorloopt voormalig VRT-nieuwsanker Op de Beeck de
woelige geschiedenis en verduidelijkt
waar nodig.
Toegang: 8 euro / 5 euro (Vriendenpas)

De Drie Wijzen
Op tournee

Woensdag 16 november om 20 uur
in de schouwburg

UITVERKOCHT

Acties voor Music for Life
Cultuurcentrum 't Schaliken zet opnieuw enkele acties op het getouw voor
Music for Life. Op donderdag 24 november vindt Boke for Life plaats in de foyer.
Voor het gratis concert met boterhammen kunt u een kleine bijdrage geven.
Ook kunt u tussen 24 november en 23
december een vrije gift doen bij de gratis vestiaire. De opbrengst gaat naar het
Kinderkankerfonds, een organisatie die
zich inzet voor een betere levenskwaliteit van kinderen met kanker en hun gezinnen. Vorig jaar brachten de acties van
’t Schaliken 700,32 euro op.

FILM
OakTree Trio
Boke Hertals

Donderdag 24 november om 12.15 uur in de foyer
OakTree is een akoestisch trio dat de ongewone combinatie
van zang, cello en accordeon verkent. De groep bracht twee
albums uit met eigen composities en een enkele Sam Cookecover. Na een opgemerkte passage op het Brosella Folk & Jazzfestival in Brussel deze zomer, komen ze met veel plezier naar
Herentals voor een middagconcert.
Vanaf 12.15 uur krijgt u bij het gratis concert ook gratis boterhammen.

Abattoir Fermé
Buko

Donderdag 24 november om 20 uur in de schouwburg (inleiding om 19.15 uur)
Aan de toog van een groezelig Chinees restaurant zoeken
twee drinkebroers en een serveerster naar de zin en onzin
van het leven, en van de lever. De voorstelling is geïnspireerd
door leven en werk van Charles Bukowski (1920-1994), de
notoire Amerikaans dichter, schrijver en zuipschuit. Zijn semiautobiografisch werk, boordevol geestige dialogen, portretteert in een rauwe stijl de gokkers, alcoholisten en boefjes uit de ruige achterbuurten van Los Angeles.

Reis naar het Noorden
(8+)

Woensdag 2 november om 14.30 uur
in de schouwburg
Sasha is een
slim en doortastend meisje van vijftien
jaar. Zij groeit
op in SintPeter sbur g ,
in de negentiende eeuw.
Sasha droomt
ervan om in
de voetsporen te treden van haar opa,
een poolreiziger die niet terugkeerde
van zijn laatste expeditie. Ze ontdekt
zijn reisplannen en wil hem achterna reizen, tegen de zin van haar rijke ouders.
Reis naar het Noorden is een Franse animatiefilm uit 2015 van regisseur Rémi
Chayé. De film duurt 81 minuten.
Toegang: 5 euro / 3,50 euro
(Vriendenpas)

Toegang: 13 euro / 10 euro (Vriendenpas)
21 euro / 18 euro (Vriendenpas)
triple bill met L.A. (10/5/2017 in cc de Werft) en Capsule (4/2/2017 in cc Zwaneberg)

Sleeping Giant

Dinsdag 29 november om 20 uur
in de schouwburg

Jan Decleir en Ensor Strijkkwartet
Les Vendredis
Vrijdag 25 november om 20 uur
in de schouwburg

UITVERKOCHT

Isolde et les Bens XL
In concert

Zaterdag 26 november om 20 uur in de schouwburg
Isolde et les Bens is een groep van en met Isolde Lasoen,
bekend als drumster bij Daan. De muzikanten brengen
naast eigen songs ook een eigenzinnige keuze uit de Franse
sixtiespop en het chanson. Als afwisseling brengen ze enkele Engelstalige pareltjes van vroeger en nu.
Toegang: 17 euro / 14 euro (Vriendenpas)

Voor Adam
begint
een
saaie zomer
met zijn ouders in een
vakantiehuisje aan het
meer. Tot hij
Riley en Nate
ontmoet,
twee jongens
die al iets meer afweten van het leven.
Samen doden ze de tijd: sporten, gamen, stelen, wiet roken en van op de
rotsen in zee duiken. Adam ontdekt in
enkele weken wat vriendschap, verraad
en mannelijkheid betekenen. Sleeping
Giant is een Canadese film uit 2015 van
schrijver en regisseur Andrew Cividino.
De film duurt 89 minuten.
Toegang: 5 euro / 3,50 euro
(Vriendenpas)
november 2016
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TENTOON
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 vijfig jaar schrijft Herman Van Veen over wat hem
fascineert. Op zijn zestigste is hij ook beginnen schilderen. Ondertussen zijn zijn doeken wereldwijd in een aantal musea terechtgekomen.
De toegang is gratis.

Karl Meersman
Jaaroverzicht in cartoons

Van zaterdag 26 november tot en met
zaterdag 31 december in de Lakenhal
Open op vrijdag, zaterdag en zondag van 14 tot 17 uur
Na geslaagde edities met Kim Duchateau, Gal, Marec en Lectrr
verheugt ’t Schaliken zich om opnieuw een jaaroverzicht in cartoons samen te stellen. Dit jaar kunt u het nieuws van 2016 zien
door de hilarische bril van Karl Meersman. Hij geeft u zo een
overzicht van de meest memorabele gebeurtenissen en het belangrijkste nieuws uit het voorbije jaar. Cc ’t Schaliken duidt de
prenten met het nieuwsbericht waarmee de cartoons de draak steken.
De toegang is gratis.

Tentoonstellingsproject Reflecties:
cc ’t Schaliken zoekt kunstenaars
Van 4 tot en met 26 maart 2017 ontvangt cultuurcentrum ’t Schaliken een aantal werken uit de
vaste collectie van het M HKA. Voor deze tentoonstelling wil cc ’t Schaliken beroep doen op lokale
kunstenaars. Welke kunstzinnige link legt u met het werk van het M HKA? Hoe kunnen schilderijen
van Raoul De Keyser inspireren tot het creëren van een nieuw werk van uw hand? Wat is uw artistieke antwoord op de vragen die Hans Op de Beeck opwerpt met Insert Coin?
Bent u geïnteresseerd om mee te werken aan deze tentoonstelling? Op www.schaliken.be vindt
u een lijst van de tentoongestelde werken van het M HKA. Stuur uw reflectievoorstel voor 31 december naar cultuurcentrum@herentals.be. Het cultuurcentrum bespreekt uw voorstel met het
M HKA. Uiterlijk op 31 januari krijgt u van cc ’t Schaliken een reactie.

Week van de Amateurkunsten
In 2017 vindt de Week van de Amateurkunsten (WAK) plaats van 28 april tot en met 7 mei. Het
thema van de week is ‘the making of’. Het gaat over ideeën sprokkelen en gedachteluikjes die
opengaan. De nadruk ligt op het artistieke proces in plaats van op het eindresultaat. Iedereen die
graag met kunst bezig is, kan deelnemen aan de WAK, zowel individuele kunstenaars als verenigingen. Bezorg uw voorstel voor 1 december aan cultuurcentrum ’t Schaliken via www. herentals.
be/inschrijving-WAK.

Info en tickets:

Cc ’t Schaliken, Grote Markt 35, cultuurcentrum@herentals.be,
www.schaliken.be, tel. 014-28 51 30
10

november 2016

JEUGD
Grabbelpas recycleert!
In de kerstvakantie, van dinsdag 27
december tot vrijdag 6 januari, gaat
de Grabbelpas recycleren. Oud wordt
nieuw, gebruikt wordt hergebruikt en afval wordt sjieken bal! We rijden op veerkracht en vliegen met tetrapower, we
doen aan ecopercussie, worden creatief
met ducttape en we maken juwelen uit
recyclagemateriaal.
Het volledige programma kan u in de loop
van november terugvinden op www.herentals.be/grabbelpas.
Is het de eerste keer dit jaar dat uw kind
deelneemt aan een Grabbelpasactiviteit? Vul dan de informatiefiche in op
www.herentals.be/grabbelpas. Zo heeft
de jeugddienst alle nodige gegevens.
De inschrijvingen voor de Grabbelpas
starten op maandag 5 december om 17
uur, zowel online als aan de balie van
de jeugddienst in het Stadspark. Vanaf
dinsdag 6 december kunt u ook telefonisch inschrijven.
Meer informatie:
jeugddienst,
Stadspark z/n,
tel. 014-21 21 86,
jeugddienst@herentals.be

Hij komt, hij komt …
Op zaterdag 12 november verwelkomen
we Sinterklaas in Herentals. Om 14 uur
meert de Sint samen met zijn Pieten aan
in de jachthaven. Een halfuurtje later
trekt een grote Sinterklaasstoet door
de straten van Herentals. Om 15.30 uur
komt de stoet aan in sportcomplex De
Vossenberg, waar de clowns Dirky en
Sientje de kinderen vermaken met een
show. De aankomst van Sinterklaas is
een organisatie van vzw Kinderdroom.
Hebt u speelgoed dat nog bruikbaar is?
Breng het mee naar de jachthaven of De
Vossenberg. Vzw Kinderdroom maakt er
minderbedeelde kinderen blij mee.
Meer informatie: dienst toerisme,
Grote Markt 35, tel. 014-21 90 88,
toerisme@herentals.be

KUNSTENDAG VOOR KINDEREN
Op zondag 20 november doet Herentals opnieuw mee aan de Kunstendag voor Kinderen. Die dag kunnen
families met kinderen tot twaalf jaar kennismaken met kunst, cultuur en erfgoed. In Herentals kunt u twee
voorstellingen bijwonen en deelnemen aan verschillende workshops. Het wordt een feest voor jong
en oud. U kunt zich vanaf 12.30 uur inschrijven aan het infopunt in de foyer van cc ’t Schaliken.
Alle activiteiten zijn gratis, behalve de voorstelling van 4Hoog.

4Hoog
Kunstendag voor Kinderen: kEIk (3+)
Om 14.30 uur in de schouwburg

Er zit een ei in kEIk, en dat is de rode draad waarmee 4Hoog de jongste
kinderen meeneemt op een ontdekkingstocht langs de vier seizoenen.
In een combinatie van film, animatie, livemuziek en theater ontstaat
een woordeloos spel tussen de acteurs op het podium en de acteurs op
het witte doek. Tickets zijn verkrijgbaar bij cc 't Schaliken.
Toegang: 8 euro / 5 euro (Vriendenpas)

WORKSHOPS
Expressief bewegen

Van 13 tot 13.45 uur (van 3 tot 4 jaar)
Van 14 tot 14.45 uur (van 5 tot 6 jaar)
De kinderen trekken op avontuur en ontdekken wat ze allemaal kunnen verzinnen om te spelen: een tijger, een reus of misschien zelfs de
wind? Veel hebben ze daar niet voor nodig: kleren waarin ze kunnen
wiebelen, zin om te bewegen en een hoopje fantasie.

Proeven van dwarsfluit spelen

Om 15 uur, toonmoment om 16 uur (van 4 tot 8 jaar)
Fluitiste Machteld Van Geenhoven laat kinderen en ouders proeven
van de Suzukimethode voor het aanleren van dwarsfluit. Op een
prettige manier leert u musiceren en samen muziek spelen.

DEFDEF
Operatie BFF (7+)
Om 13.45, 15 en 16 uur

Operatie BFF is een spannende en humoristische rondleiding door het
cultuurcentrum. Het gebouw wordt geteisterd door een plaag muizenissen; dat zijn alle zorgen van mensen die niet opgelost zijn en die
tussen de muren zijn komen vast te zitten. Samen met gids Harald proberen de kinderen die muizenissen te vinden en ze te bevrijden uit het
cultuurcentrum.
De toegang is gratis.

Creëren met tekenen, schilderen,
collages en afdrukken
Van 12.30 tot 16.30 uur (van 6 tot 12 jaar)

De Stedelijke Academie voor Beeldende Kunst begeleidt een aantal
speelse, creatieve en interactieve workshops.

Schrijven en tekenen

Van 13 tot 14.45 uur (van 9 tot 12 jaar)
Samen met illustratrice Gitte Vancoillie en jeugdschrijver Frank Pollet schrijven de kinderen een boek. De witte bladzijden wachten op
hun gedichten of tekeningen.

QR-codes maken

Van 15 tot 16.30 uur (van 9 tot 12 jaar)
De kinderen leren zelf een QR-code maken met een link naar een
filmpje van eigen makelij. Het eindresultaat kunt u meteen bewonderen op een smartphone of tablet.
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SPORT
Uitnodiging sportclubs
De sportraad nodigt alle sportclubs uit voor de algemene vergadering van de sportraad op donderdag 8 december om 20 uur in de aula van Sport Vlaanderen Herentals (Vorselaarsebaan 60).

Zwembaddag
Op zondag 20 november vindt de jaarlijkse zwembaddag plaats in het Netepark. Voor de gewone
toegangsprijs krijgt u heel wat fijne extra’s:
•
•
•
•
•
•

van 9 tot 12 uur: ontbijtbuffet
van 9 tot 12 uur: zwemstijlanalyse (Schrijf u vooraf in via tel. 014-85 97 10.)
van 10 tot 11.30 uur: kinderdisco
van 10.30 tot 11.15 uur: aquafitness
van 13 tot 16 uur: pretbad
van 14 tot 15 uur: baby- en peuterzwemmen

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

Theaterspektakel
Desperado
Vier kerels brengen samen het weekend door in een cowboydorp. In het
diepst van hun gedachten zijn het helden van de Far West, in het dagelijkse
leven is het heldendom pijnlijk veraf.
Van op hun barkruk analyseren ze de
wereld, het werk, de vrouwen en ook
een beetje zichzelf.
De voorstellingen vinden plaats in de
Kamertheaterzaal van ’t Hof op 25 en
26 november en op 1, 2, 3, 8, 9 en 10
december, telkens om 20 uur. Tickets
zijn te verkrijgen bij cultuurcentrum
’t Schaliken (tel. 014-28 51 30,
http://tickets.schaliken.be).

Oorlog en vrede
Initiatie qi gong voor senioren
Nieuwsgierige vijftigplussers die hun gezondheid willen verbeteren, kunnen vanaf vrijdag 18 november deelnemen aan een lessenreeks qi gong. U voert zachte oefeningen uit waarmee u uw qi of levensenergie door uw lichaam stuurt en zo uw organen versterkt. De reeks bestaat uit vijf lessen, die
telkens plaatsvinden op vrijdag van 10 tot 11.30 uur in sportcomplex De Vossenberg (Markgravenstraat 93). Inschrijven kan via www.herentals.be/qi-gong. Deelnemen kost 16 euro voor de hele reeks.

Herentals Wandelt
Op vrijdag 11 november organiseert de stad samen met de Herentalse Wandelclub een wandeldag in Herentals. U kunt kiezen voor een wandeling van 4, 7, 15 of 20 kilometer. De wandelingen
nemen u mee door de gemengde loofbossen van het Peertsbos, langs de Toeristentoren, de
Kruisweg, de schilderachtige Kleine Nete en domein Le Paige. Vertrekken kan tussen 8 en 15 uur
aan zaal Nieuwland (Nederrij 100). Deelnemen kost 1,50 euro per persoon. Wandelaars die aangesloten zijn bij de Vlaamse Wandelfederatie betalen 1,10 euro.
Meer informatie: info@herentalsewandelclub.be, gsm 0476-43 11 56

Meer informatie
sportdienst, De Vossenberg, Markgravenstraat 93,
tel. 014-28 52 50, sportdienst@herentals.be
12

november 2016

Oorlog en vrede is een concertreeks
met liederen en muziekstukken uit
een ver en nabij oorlogsverleden. Op
zondag 13 november om 15 uur kunt
u een uitvoering bijwonen in de SintAntoniuskerk (Kapucijnenstraat 7).
Het concert is een samenwerking tussen het Koninklijk Sint-Franciscuskoor
uit Herentals, het koor Cantamus uit
Cul-des-Sarts en de Harmonie Municipale de Rocroi. U hoort onder meer
muziek van Karl Jenkins, Mikis Theodorakis, Ludwig von Beethoven en van
dirigent Kristiaan De Becker zelf. De
toegang bedraagt 15 euro.
Meer informatie en tickets:
gsm 0478-24 48 93

AANKONDIGINGEN
Herfst- en Winterwandelingen
Nog 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 zondag
6 november start de wandeling aan café Druyts (Grote Markt 30), op 13 november aan Club
Human (Grote Markt 16), op 20 november aan tennisclub Ter Heyde (Lichtaartseweg 216/1) en
op 27 november aan Hidrodoe (Haanheuvel 7).

OLDIE

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

Vier nichtjes brengen de lente naar het Cultuurcafé
Primavera bestaat
uit vier zingende
nichtjes: Lore, Charlotte, Hannah en
Lien. Prima is het
Spaanse woord voor
nichtje en primavera betekent lente.
Dat staat voor iets
nieuws, iets vrolijks
en iets jongs. Met
het maken van muziek willen de nichtjes vooral plezier
beleven. Zij brengen
meerstemmige covers van bekende artiesten zoals Bart Peeters, Laïs en Jason Mraz.
Het Cultuurcafé vindt plaats op zaterdag 19 november in het Fundatiehuis (Begijnhof 27). Deuren zijn open vanaf 19 uur, het optreden start om 20 uur. De toegang is gratis.
Meer informatie: www.cultuurraadherentals.be

Geschiedenis van het meisjesonderwijs in Herentals
De Herentalse vrouwenraad organiseert op vrijdag 18 november een informatienamiddag over
het ontstaan en de geschiedenis van het Herentalse meisjesonderwijs. Liljan Verstraeten is de
spreker met dienst. Alle vrouwen van Herentals, Noorderwijk en Morkhoven zijn van harte welkom. De activiteit vindt plaats in het Fundatiehuis (Begijnhof 27) en begint om 14 uur. De toegang
is gratis.
Meer informatie: Louisa Van Sand, tel. 014-22 00 55

Derde familiequiz van Theaterling
Terwijl de jongeren van Theaterling zich voorbereiden op hun nieuwe productie over Oedipus,
organiseert het bestuur de derde editie van de familiequiz. Net zoals vorig jaar vormen de
voorstellingen van Theaterling en Theaterspektakel de rode draad door de leuke en gevarieerde vragen. Maar ook als u de voorstellingen niet bijwoonde, kunt u probleemloos deelnemen. Vorm een ploeg van vijf personen en schrijf u in via wouter.peeters1@gmail.com. De
quiz vindt plaats op donderdag 10 november om 20 uur
in kOsh Campus Collegestraat (Collegestraat 46). Deelnemen kost 15 euro.

12I11I2016 20U30
ZAAL ’T HOF - HERENTALS
DJ DE WITTE STILTE - VVK: € 2 - INKOM: € 5

Lezingen in de bib
In november kunt u twee lezingen
bijwonen in de bibliotheek (Gildelaan
13). Diane De Keyzer geeft op donderdag 17 november een lezing over haar
boek Nieuwe meesters, magere tijden:
eten en drinken tijdens de Eerste Wereldoorlog.
Op dinsdag 29 november kunt u het
vertelensemble Uitgelezen Gezelschap
aan het werk zien. Hun voorstelling
Aanvallen is gebaseerd op de roman
van Roland Bergeys, waarin hij de ontroerende liefdesgeschiedenis van zijn
grootouders verhaalt. De tragiek van
de Eerste Wereldoorlog en het geluk
van de liefde worden tot leven gebracht met aangrijpende accordeonmuziek. De activiteiten starten om 20
uur. De toegang is gratis maar vooraf
inschrijven is verplicht.
De lezingen maken deel uit van het
project ter promotie van het lezen van
grootletterboeken, een samenwerking
tussen de bibliotheken van Kempens
Karakter met de steun van de provincie Antwerpen.
Meer informatie en inschrijvingen:
tel. 014-85 97 50;
herentals@bibliotheek.be
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AANKONDIGINGEN
Sprookjesconcert
Het Harmonieorkest
van het Sint-Jozefscollege en de afdeling
woord van de muziekacademie slaan de
handen in elkaar voor
een sprookjesconcert.
Op het programma
staan onder meer
Game of Thrones, The
Hunchback of Notre
Dame, Frozen, Rapunzel en Snow White. Het
belooft een fantastisch
muzikaal en verbaal
evenement te worden.
De voorstellingen vinden plaats op zaterdag 19 november om 20 uur en op zondag 20 november om 15 uur in de feestzaal van kOsh Campus Collegestraat (Collegestraat 46). Kaarten kosten 8 euro in voorverkoop en
10 euro aan de kassa.

Tentoonstelling van
Marc Helsen
Al meer dan veertig jaar reist auteur en
journalist Marc Helsen de wereld rond.
Tijdens zijn reizen van Afghanistan tot
Zimbabwe, van Alaska tot Patagonië
heeft hij honderden foto's genomen.
Van 27 november tot 25 februari kunt u
101 van deze foto’s bewonderen tijdens
de tentoonstelling Off the road in het
Art Center Hugo Voeten (Vennen 23).
De vernissage vindt plaats op zondag
27 november om 14 uur. Verder staan
de deuren telkens open op donderdag,
vrijdag en zaterdag van 13.30 uur tot 17
uur. De toegang is gratis. Tijdens de tentoonstelling geeft Marc Helsen ook een
aantal lezingen over zijn reiservaringen.

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

Zangkoor De Gagel
Zangkoor De Gagel gaat een drukke maand tegemoet. Op dinsdag 1 november is er de jaarlijkse eetdag in zaal Nieuwland en op zondag 27 november is er de derde concertmis van het
vierstemmige koor. Dit concert vindt plaats in de grote kapel van de zusters franciscanessen
(ingang langs de Nonnenstraat). Op het programma staat de uitvoering van de Deutsche Messe
van Schubert. De Gagel krijgt voor het concert de steun van het vermaarde ensemble NoiQuattro. Het concert begint om 10.30 uur en de toegang is gratis.

Meer informatie:
www.artcenter.hugovoeten.org

O O K OP ZOE K N A A R E EN
O RI G I N E E L G E S C H E N K ?
Met de Herentals Kadocheque geef je steeds het ideale cadeau. De Kadocheques kan
je aankopen bij de dienst Toerisme, Grote Markt 35 of aan het stadsloket in Herentals.
Kies de waarde van de cheques en steek ze in het bijhorende geschenkmapje. Met
deze cheques kan je terecht in heel wat winkels in en rond het centrum van Herentals.
De deelnemende handelaars zijn herkenbaar aan het label ‘Helemaal Herentals
Kadocheque’.

Nieuw verkooppunt!
Voortaan zijn de kadocheques ook verkrijgbaar aan het stadsloket (Augustijnenlaan 30)
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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
Wo
Do

10/09
06/11
28/10
27/11
02/11
03/11

TENTOON
TENTOON
FILM
BLOED
DANS

Zo

Di

06/11 KLASSIEK
NATUUR
WANDEL
08/11 RAAD
SENIOR
CREA

Wo

09/11 INFO
HUMOR

Do

10/11 RAAD
QUIZ
MUZIEK

Vr
Za

11/11 WANDEL
11.11.11
12/11 JEUGD
UiT
THEATER

Zo

11.11.11
11.11.11
13/11 UiT

Do

Theatermakery Het Eenzame Westen – In volle zee / cc ’t Schaliken / 20 uur

TUIN

TuinHier – les over de composthoop / Eetzaal kOsh Campus
Scheppersstraat / 10 uur
Koninklijk Sint-Franciscuskoor – Oorlog en vrede / Sint-Antoniuskerk,
Kapucijnenstraat 7 / 15 uur
Herfst- en Winterwandeling / Club Human, Grote Markt 16 / 14.30 uur
Nationale dagen van de gevangenis – Il y a longtemps que je t’aime /
Campus De Vesten, Augustijnenlaan 31 / 20 uur /
Info: herentals@demens.nu

WANDEL
16/11 FILM
HUMOR

De Drie Wijzen – Op tournee / cc ’t Schaliken / 20 uur / UITVERKOCHT

CREA

VIVA-SVV – Workshop sjaaltjes knopen / Well2Day-centrum,
Zandstraat 41 / 18 uur / Info: tel. 014-22 46 67

17/11 LEZING

INFO
18/11 UiT
VROUW

Za

Zo

Ma

Diane De Keyzer: Nieuwe meesters, magere tijden: eten en drinken
tijdens de Eerste Wereldoorlog / Bibliotheek, Gildelaan 13 / 20 uur
Praatnamiddag voor blinden en slechtzienden / Hotel De Swaen,
Belgiëlaan 1 / 13.30 uur / Info: 0478-74 78 80
Infoavond ehbo bij baby’s en kinderen / Link 21, Welvaartstraat 14/1
/ 19 uur / Info: 03-444 05 97

Di

Wo

Do

Vr

Za

Fietsgraveren / Verkeerspark Vorselaarsebaan / Van 13 tot 16 uur

MUZIEK

Cultuurcafé – Primavera / Fundatiehuis, Begijnhof / 20 uur

MUZIEK

Harmonieorkest van het Sint-Jozefscollege: Sprookjesconcert /
kOsh Campus Collegestraat, Collegestraat 46 / 20 uur

20/11 MUZIEK

Harmonieorkest van het Sint-Jozefscollege: Sprookjesconcert /
kOsh Campus Collegestraat, Collegestraat 46 / 15 uur

THEATER

4Hoog – Kunstendag voor Kinderen: kEIk (3+) / cc ’t Schaliken /
14.30 uur

WORKSHOP

Kunstendag voor Kinderen – Workshops / Foyer cc ’t Schaliken /
Inschrijven vanaf 12.30 uur

UiT

Zwembaddag / Netepark, Vorselaarsebaan 56 / Van 9 tot 17 uur

WANDEL

Herfst- en Winterwandeling / Tennisclub Ter Heyde,
Lichtaartseweg 216/1 / 14.30 uur

21/11 BLOED

22/11 RAAD

Bloedinzameling Rode Kruis / Zaal ’t Hof, Grote Markt 41 /
Van 17.30 tot 20.30 uur
Zwanger & Zo / Sociale Campus Spiegelfabriek, Lierseweg 132/A /
Van 9.30 tot 11.30 uur
Raad voor Maatschappelijk Welzijn / Kantoor van de OCMWsecretaris, Nederrij 133/A / 20 uur

SENIOR

Seniorenweek: voetverzorging / ’t Convent / 13 uur

UiT

Davidsfonds Herentals – Introductie wijnproeven / WZC Sint-Anna,
Vorselaarsebaan 1 / 19.30 uur / Info: gsm 0472-46 14 49

23/11 SENIOR

Seniorenweek: appelbeignets / ’t Convent / 14.30 uur

THEATER

Jan Hulst en Kasper Tarenskeen – Scheeps-Horeca (Circuit X) /
Schouwburg Rex, Smallestraat 2, Mol / 20.15 uur

LEZING

In the Spotlight / Dominique Verté – De toekomst van ouderenzorg in
Vlaanderen / Lakenhal / 20 uur / Info: herentals@demens.nu,
tel. 014-85 92 90

24/11 SENIOR

Grijze Panters / Bezoek Kempens Diamantmuseum Nijlen /
Info: Joke, tel. 014-22 04 07

MUZIEK

OakTree Trio – Boke Hertals / Foyer cc ’t Schaliken / 12.15 uur

THEATER

Abattoir Fermé – Buko / cc ’t Schaliken / 20 uur (inleiding om
19.15 uur)

WERELDMUZIEK

Gisela João – Gisela João / CC Zwaneberg, Cultuurplein 1,
Heist-op-den-Berg / 20 uur

25/11 KERST

Kaarsenactie Bond Zonder Naam / Colruyt, Belgiëlaan 42

SENIOR

Seniorenweek: voetverzorging / ’t Convent / 13 uur

KLASSIEK

Jan Decleir en Ensor Strijkkwartet – Les Vendredis / cc ’t Schaliken /
20 uur / UITVERKOCHT

THEATER

Theaterspektakel – Desperado / Kamertheaterzaal ’t Hof,
Grote Markt 41 / 20 uur

26/11 KERST

Kaarsenactie Bond Zonder Naam / Colruyt, Belgiëlaan 42

MUZIEK

Isolde et les Bens XL – In concert / cc ’t Schaliken / 20 uur

THEATER

Theaterspektakel – Desperado / Kamertheaterzaal ’t Hof,
Grote Markt 41 / 20 uur

Van
tot

26/11 TENTOON
31/12

Karl Meersman – Jaaroverzicht in cartoons / Lakenhal / Op vrijdag,
zaterdag en zondag van 14 tot 17 uur

Ma

28/11 BLOED

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

Di

29/11 LEZING

Kathleen Aerts – Getuigenis over jongdementie / WZC Vogelzang,
Vogelzang 1 / 19.30 uur

Dementievriendelijke Herentals: wafels en wenskaarten t.v.v. de
Warmste Week / Vrijdagmarkt
Vrouwenraad – Ontstaan en evolutie van het meisjesonderwijs in
Herentals / Van 13.30 tot 16.30 uur / Fundatiehuis, Begijnhof 27 /
Info: Louisa, tel. 014-22 00 55

19/11 FIETS

SOCIO

Winkelactie / Herentals
Geldinzameling / Noorderwijk
Maandelijkse muntenbeurs van Numismatica – Kredietmunten van
de Zweedse koning Karel X / Sint-Antoniuszaal, Kapucijnenstraat 15 /
Van 8.30 tot 12 uur / Info: www.numismatica-herentals.be
Johan Op de Beeck – Het verlies van België / Lakenhal / 11 uur
Winkelactie / Herentals

SOCIO

Vr

Popa Chubby – Blues Night / Kuub / Cultuurhuis de Warande,
Warandestraat 42, 2300 Turnhout / 20.15 uur
Herentals Wandelt / Zaal Nieuwland (Nederrij 100) / Van 7 tot 15 uur
Winkelactie / Herentals
Aankomst Sinterklaas / Jachthaven / 14 uur
Oldieavond / Zaal ’t Hof, Grote Markt 41 / 20.30 uur

WOORD
11.11.11

MUZIEK

Wo

Yellow Art Geel – ESC / Lakenhal / Op vrijdag, zaterdag en zondag van
14 tot 17 uur
Herman van Veen – Herman van Veen, de schilder / Kasteel Le Paige /
Op vrijdag, zaterdag en zondag van 14 tot 17 uur
Reis naar het Noorden (8+) / cc ’t Schaliken / 14.30 uur
Bloedinzameling Rode Kruis / Parochiezaal Morkhoven, Goorstraat 1 /
Van 17.30 tot 20.30 uur
Cie HelKa / Helder Seabra – In absentia / cc de Werft, Werft 32,
Geel / 20.15 uur
Vox Venti – Oostwaarts (aperitiefconcert) / Lakenhal / 11 uur
Natuurpunt – Turen naar Vogelkuren / Vogelkijkhut Snepkensvijver,
Lichtaartseweg / 9 uur / Info: Julien, tel. 014-51 61 57
Herfst- en Winterwandeling / Café Druyts, Grote Markt 30 / 14.30 uur
Gemeenteraad / Raadzaal administratief centrum,
Augustijnenlaan 30 / 20 uur
Grijze Panters / Joeri Cortens: Toen de dieren nog spraken /
’t Convent / 14 uur / Info: Joke, tel. 014-22 04 07
Creacafé: bloemen van eierdozen / De Cirkel, Campus Spiegelfabriek,
Lierseweg 132 / 13.30 uur / Info: Martine De Meyer, tel. 014-24 66 93
Ondersteuningsgroep dementie: dementievriendelijke
woonomgeving / ’t Convent / 17 uur
Jeroen Leenders – De wildeman (try-out) / in Jeugdcentrum 2200,
Grote Markt 41 / 20 uur
Milieuadviesraad / Administratief centrum, Augustijnenlaan 30 /
20 uur
Familiequiz van Theaterling / kOsh Campus Collegestraat / 20 uur

Wo

LEZING

Uitgelezen Gezelschap: Aanvallen / Bibliotheek, Gildelaan 13 / 20 uur

FILM

Sleeping Giant / cc ’t Schaliken / 20 uur

30/11 LEZING

Nationale dagen van de gevangenis – Prison Talk / Campus De Vesten,
Augustijnenlaan 31 / 20 uur / Info: herentals@demens.nu
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Geboorten

ACTIEVE SENIOR
OKRA Sint-Waldetrudis
Elke dinsdag
Elke woensdag

TURNEN
FIETSEN

Elke donderdag PETANQUE
DANSEN

BURGERZAKEN

Sportcomplex De Vossenberg / Van 14 tot 15 uur
Info: Suzanne Noyen, tel. 014-23 10 34
Vertrek aan de Sint-Waldetrudiskerk / 13.30 uur
Info: Adolf Fioole, tel. 014-22 22 93
’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

29/08

Lowie, zoon van Maria Geuens en Paul Wiedenhoff

02/09

Maurice, zoon van Charlotte Moelans en Bert Tuteleers

08/09

Ila, dochter van Elke Meers en Kristof Boogers

10/09

Matteo, zoon van Valerie Fockedey en Jeroen Vangramberen

11/09

Kyenta, dochter van Maricel Samrano en Jochen Van Grieken

11/09

Renée, dochter van Helen Taylor en Marij Pauwels

12/09

Len, zoon van Evi De Feyter en Stefan Van Loy

13/09

Flo, dochter van Silke Den Abt en Jonas Wagemans

15/09

Thomas, zoon van Larisa Van Tendeloo en Michael Van Tendeloo

26/09

Emma, dochter van Anika Bellens en Glen Faes

29/09

Bradley, zoon van Shana De Cock en Kenny Wuyts

29/09

Maybelle, dochter van Shana De Cock en Kenny Wuyts

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

Overlijdens
07/09

René De Winter (59), echtgenoot van Maria Verschoren

09/09

Jan Eyckens (68)

14/09

Joanna Schellens (89), weduwe van Alfons Vekemans

14/09

Mathilde Pellaers (85), echtgenote van Julien Withofs

14/09

Helena Hermans (88), weduwe van August Meir

16/09

Ludovica Driesen (84), echtgenote van Aloïs Druyts

20/09

Emerentia Soentjens (98), weduwe van Jozef Van Goethem

28/09

Norbertha Helsen (91), weduwe van Gustaaf Hoeylaerts

29/09

Maria Dom (73), echtgenote van Julius Cloots

Sportelen
Elke maandag
Elke maandag

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

Elke dinsdag

Huwelijksaankondigingen

NORDIC
WALKING
Elke woensdag SENIOREN- De Vossenberg / Van 10 tot 11 uur
FITNESS
Elke donderdag BADMINTON De Vossenberg / Van 13.30 tot 16 uur
AQUAFITNESS Netepark / Van 14 tot 14.50 uur
Elke vrijdag

Benny Baeyens en Dagmar Voets

JONG

Michel Cornelissen en Martine Cuvelie

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

Stefan Peeters en Liesje Bruynseels
Jozef Marien en Christel Mertens
Vincent Giminez-Nieto en Sarah Van Bael
Eddy Michiels en Lakbira Driham

Huwelijken
Kim Pluym en Saar Vanhoof
Raymond De Beuckelaer en Peggy Ceulaers

GEZONDHEIDSWANDELINGEN

Lennart Sanders en Ann Aerts

Elke maandag en woensdag Netepark / 10 uur

Kevin Peeters en Vicky Van den Eynde

Elke dinsdag en woensdag

Wim Vangeel en Sofie Peeters

Administratief centrum / 10 uur

OP FEESTDAGEN ZIJN ER GEEN WANDELINGEN.
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Jelle Vanhove en Britt Lathouwers

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.

burgemeester Jan Peeters
Politie, brandweer, veiligheid en openbare orde, algemeen beleid en coördinatie,
communicatie en informatie, bevolking en burgerlijke stand, openbaar werk en
gemeentelijk patrimonium
maandag van 18 tot 19.30 uur
vrijdag van 9 tot 11 uur
[i] burgemeester.jan.peeters@herentals.be

schepen Mien Van Olmen
Ruimtelijke ordening, milieu en groenvoorzieningen, monumenten en
landschappen, landbouw en plattelandsontwikkeling
maandag van 10 tot 12 uur of na afspraak
[i] schepen.mien.van.olmen@herentals.be

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

Spreekuren

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

Rijksdienst voor pensioenen
eerste maandag van 9 tot 12 uur en van 13.30 tot 16 uur

Federale overheidsdienst Sociale Zekerheid
(uitkeringen aan mensen met een handicap)
tweede dinsdag van 10 tot 12 uur
GEEN ZITDAG IN NOVEMBER EN DECEMBER

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

Commissie voor Juridische Bijstand
gratis juridisch advies door een advocaat
iedere maandag van 17.30 uur tot 19.30 uur
Op afspraak via: www.herentals.be/afspraak,
tel. 014-28 50 50

Vlaams Woningfonds van de Grote Gezinnen
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

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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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

Stadsdiensten
Administratief centrum - Augustijnenlaan 30

014-28 50 50
02-575 82 60

Den Brand
dagbesteding voor mensen met een handicap

014-84 12 00

Belastingen
Bibliotheek - Gildelaan 13

014-85 97 50

De Dorpel, Boerenkrijglaan 16

014-21 40 73

bpost - Belgiëlaan 51

022-012 345

Brandweer - Oud-Strijderslaan 1

014-25 82 10

De Fakkel
vereniging waar armen het woord nemen

Cultuurcentrum ’t Schaliken - Grote Markt 35

014-28 51 30

Diabetes Infolijn

0800-96 333

Defecten aan de openbare verlichting

0800-6 35 35

Dienstencentrum voor senioren, Begijnhof 17

014-28 20 00

0487-99 06 23
014-21 40 73

De Lijn

070-220 200

DocStop

Diftar-informatielijn

0800-97 687

Drughulp - Hofkwartier 23

014-23 34 01

Hummeltjeshof - Augustijnenlaan 22

014-23 17 18

Eandis

078-35 35 00

Jeugddienst - Stadspark z/n

014-21 21 86

Eigen Haard - Augustijnenlaan 28/6

014-85 98 00

Kringwinkel Zuiderkempen - Lierseweg 132/A

015-23 73 93

Holebifoon

0800-99 533

Muziekacademie - Hikstraat 28

014-21 33 05

Infopunt Dementie

014-28 20 00

Netepark - Vorselaarsebaan

014-85 97 10

IOK - Geel

014-58 09 91

NMBS – station Herentals (van 6 tot 22 uur)

03-229 56 11

OCMW (sociale dienst) - Nederrij 133/A

014-24 66 66

JAC - Hofkwartier 23

014-23 34 01

Politiezone Neteland - Molenvest 23

014-24 42 00

Kankerlijn

0800-35 445

Recyclagepark - Hemeldonk 10

014-85 92 40

MS-liga Antwerpen

03-887 48 18

PIDPA (klantenservice)

0800-90 300

Slachtofferhulp - Hofkwartier 23

014-21 08 08

Sportdienst - De Vossenberg, Markgravenstraat 93 014-28 52 50
Sport Vlaanderen Herentals - Vorselaarsebaan 60 014-85 95 10
Stadsarchief - Augustijnenlaan 1

014-21 28 00

Stedelijke werkplaats - Hemeldonk

014-85 92 40

Tekenacademie - Markgravenstraat 77

Tele-onthaal

00800-2123 2123

106

Vertrouwensartsencentra

02-533 12 11

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)

18

november 2016

105
03-830 30 25

OPENINGSTIJDEN STADSDIENSTEN
MA

DI

WO

DO

VR

ZA

ADMINISTRATIEF CENTRUM
Gesloten op dinsdag 1, woensdag 2,
vrijdag 11 en dinsdag 15 november

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

CC ’T SCHALIKEN
Gesloten op dinsdag 1, woensdag 2,
vrijdag 11 en dinsdag 15 november

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

BIBLIOTHEEK GILDELAAN
Gesloten op dinsdag 1, woensdag 2,
vrijdag 11, zaterdag 12 en dinsdag
15 november

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

BIBLIOTHEEK NOORDERWIJK
Gesloten op woensdag 2 en zaterdag
12 november

18.00-20.00

RECYCLAGEPARK
Gesloten op dinsdag 1, woensdag 2,
vrijdag 11 en dinsdag 15 november

14.00-16.00

ZO

10.00-12.00

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

JEUGDDIENST
Gesloten op dinsdag 1, woensdag 2,
vrijdag 11 en dinsdag 15 november

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

HUMMELTJESHOF
Gesloten van maandag 31 oktober tot en
met woensdag 2 november en van vrijdag
11 tot en met dinsdag 15 november

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

SPORTDIENST
Gesloten op dinsdag 1, woensdag 2,
vrijdag 11 en dinsdag 15 november

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

STADSARCHIEF | NIEUW VANAF 07/11
Gesloten op dinsdag 1, woensdag 2 en
dinsdag 15 november

09.00-12.00 09.00-12.00 na afspraak na afspraak
13.30-16.00 13.30-16.00
17.00-19.00

TOERISME HERENTALS
Gesloten op dinsdag 1, woensdag 2,
vrijdag 11 en dinsdag 15 november

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
Gesloten op dinsdag 1, woensdag 2,
vrijdag 11 en dinsdag 15 november

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

OCMW SOCIALE DIENST
Gesloten op dinsdag 1, woensdag 2,
vrijdag 11 en dinsdag 15 november

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
Gesloten op dinsdag 1, woensdag 2,
vrijdag 11 en dinsdag 15 november

09.00-11.45 09.00-11.45
18.00-20.00

DIENSTENCENTRUM ’T CONVENT
Gesloten op dinsdag 1, woensdag 2,
vrijdag 11 en dinsdag 15 november

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 HERFSTVAKANTIE (29/10 - 6/11)
Tijdens het weekend en op dinsdag 1 november zijn de zwembaden open van 9 tot 17 uur.
Op weekdagen zijn alle zwembaden open van 14 tot 21 uur. Trimzwemmers kunnen in het wedstrijdbad terecht van 7.30 uur tot 8.30 uur. Van 14 tot 16 uur is het
wedstrijdbad een pretbad.
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