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

Cultuurcentrum ’t Schaliken viert feest op 22, 23 en 24 september
Cultuurcentrum ’t Schaliken bestaat dit jaar
tien jaar. In het feestweekend van 22, 23 en
24 september staan heel wat activiteiten op
het programma: een cultuurquiz met liveacts,
een barbecue, concerten in de openlucht,
straattheater, … Ook kunt u het hele weekend
het nieuwe bier Schalkse 10 proeven. Dit
bier werd speciaal voor de verjaardag van ’t
Schaliken gebrouwen.
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Het volledige feestprogramma vindt u op pagina
10 en 11 van deze Stadskrant.
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Op zaterdag 23 september kunt u op de
Grote Markt een uniek concert bijwonen
van stadsbeiaardier Koen Van Assche en de
Herentalse pianiste Elisabeth Crommelynck. De
piano van Elisabeth wordt daarbij dertig meter
de hoogte in getakeld, zodat de beiaardier en de
pianiste letterlijk zij aan zij kunnen spelen. Dit
is een technisch en muzikaal huzarenstukje dat
nog nergens ter wereld werd uitgevoerd.
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DEZE MAAND

Veilig terug naar school
De zomervakantie is alweer voorbij. Het is alsof de dagen voorbij gevlogen zijn. Ik hoop
dat iedereen een fijne en deugddoende vakantie heeft beleefd met familie en vrienden.
Overal in Herentals, Noorderwijk en Morkhoven hebben we deze zomer weer verschillende
plezante activiteiten kunnen beleven. Zij brachten veel volk op de been, dankzij het werk
van honderden vrijwilligers en organisatoren. Ik wil hen daarvoor uitdrukkelijk danken. Zij
maken van Herentals een stadje waar het goed is om te wonen en te leven.
Het is tijd om opnieuw aan de slag te gaan, ook voor de allerkleinsten. Onze kinderen gaan
terug naar school. Velen gaan voor het eerst te voet of per fiets deelnemen aan het drukke
verkeer op de schoolroute. Veilig rijden is altijd, maar vooral in deze periode, van absoluut
belang. De politie Neteland en de stadswachten zullen in de beginperiode van het nieuwe
schooljaar extra verkeerstoezicht doen op drukke kruispunten en schoolroutes. Hou
rekening met de kinderen in het verkeer!
Ieder van ons moet zijn steentje bijdragen om te komen tot een veiliger en hoffelijker
verkeer. Onze kinderen rekenen ook op u!
Uw burgemeester
Jan Bertels
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De locatieKandiin het Stadspark krijgt een opknapbeurt en dient vanaf het najaar als
daat-kopers
kunnen
zich tot 15verenigingen en als uitvalsbasis voor de gemeenschapswachten.
vergaderruimte
voor Herentalse
september inschrijven. Maak
hiervoor een afspraak bij IOK
via tel. 014-56 27 44. De verkoop (door loting) vindt plaats
op maandag 25 september om
17.30 uur. Wilt u meer weten over de prijzen, oppervlakten en voorwaarden, kijk dan op www.
In het najaar laat het stadsbestuur het naaldbos
iok.be/draeybomen.
tussen het kerkhof van Noorderwijk en Landweg
kappen.
Op die locatie
in het voorjaar
2018
Meer
informatie:
IOK,komt
Antwerpseweg
1 invan
Geel,
grondbeleid@iok.be, tel. 014-56 27 44
een volledig nieuw bos. Het stadsbestuur wil graag
de mening weten van de omwonenden over hoe dat
nieuwe bos er moet uitzien. Wilt u enkele fruitbomen
aan de rand of een wandelpad? Of liever een mooie
open plek voor een gezellige picknick? Op donderdag
Van 2 tot 11 september staat de Septemberkermis op de Grote Markt. De officiële opening
4 mei om 19.30 uur bent u van harte welkom op de
vindt plaats op zaterdag 2 september om 18 uur in de Lakenhal. Na de opening is er een rondzolder van het Dorpshuis (Ring 26, Noorderwijk) voor
gang onder muzikale begeleiding van fanfare Zucht naar Kunst.
een toelichting en een workshop over de toekomst van dit bos. Voor dit project werkt de stad samen
met Bosgroep Zuiderkempen en het Agentschap voor Natuur en Bos.
Ook dit jaar zijn er weer enkele leuke extra’s. Zo staat er op woensdag 6 september een infostand aan de Lakenhal waar kinderen tussen 14 en 17 uur een ingekleurde tekening kunnen inruilen voor kortingskaartjes. Het stadsbestuur verdeelt de tekeningen via de Herentalse
scholen. U kunt de tekening ook afdrukken via www.herentals.be/septemberkermis. Verder is
er dit jaar opnieuw een kermisrommelmarkt. Die vindt plaats op zondag 10 september van 14
Sociale
huisvestingsmaatschappij
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werkt
aan de renovatie
van negen
tot
18 uur.
Wilt u deelnemen, schrijfnv
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voorHaard
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in via www.herentals.
appartementen in Op
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zich
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op de wachtlijst.
be/rommelmarkt.
maandag 11Vanaf
september
sluit
de kermis
met
een familiedag.
Breng zeker uw aanslagbiljet van de belastingen mee (inkomsten 2014, aanslagjaar 2015) en
indien van toepassing uw attest van invaliditeit of het vonnis van uw echtscheiding. Ook als
u al bij Eigen Haard bent ingeschreven als kandidaat-huurder en u uw complexkeuzes wilt
uitbreiden, moet u naar het kantoor komen.

Inspraakmoment omvorming bos aan kerkhof
Noorderwijk

Septemberkermis 2017

Nieuw woonproject op de Molekens

Neem deel aan de bevraging over de museumwerking

Een van de volgende dagen ontvangen 2.000 Herentalsenaren een bevraging in hun brievenHet kantoor is open op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 9 tot 12 uur en op maandagavond
bus over het museumbeleid in de stad Herentals. Met de bevraging wil de stad een eerste
van 17 tot 19 uur. Wegens werkzaamheden is Eigen Haard tijdelijk niet bereikbaar via de Augustijnenlaan.
beeld vormen het toekomstige museumlandschap in Herentals, Noorderwijk en Morkhoven.
U kunt het kantoor enkel nog bereiken via de voetgangersdoorgang aan het Hofkwartier.
Ontvangt u de bevraging? Vul ze dan zeker in! Later op het jaar krijgt iedereen die zich geroepen voelt de kans om zelf bij te dragen tot het museumbeleid.
Meer informatie: nv Eigen Haard, Augustijnenlaan 28/6, tel. 014-85 98 02

Cursus
stoppen
met roken
Gezocht:
hondenbaasjes
met stijl!
Wie wil stoppen met roken, kan zich inschrijven voor de rookstopcursus in inloopcentrum De
Hondenbazen zien hun huisdier graag, en dat is een goede zaak. Als hondenbaas neemt u
Dorpel (Boerenkrijglaan 16). De reeks bestaat uit acht sessies. Die vinden plaats op dinsdag 3,
uw hond regelmatig mee op stap voor een wandeling. Daar hoort natuurlijk ook een kleine
10 en 24 oktober, 7 en 21 november, 5 en 19 december en 9 januari, telkens van 18.30 uur tot
en soms ook grote boodschap bij. Stijlvolle hondenbazen ruimen zo’n boodschap meteen
20.30 uur. U betaalt 8 euro voor de hele reeks. De cursus is een samenwerking van De Fakachter hun hond op. Toch krijgt het stadsbestuur nog regelmatig klachten over hondenpoep
kel, De Dorpel, De Link, Wijkgezondheidscentrum Herentals, Logo Kempen en het Armoededie niet opgeruimd wordt. Hondenpoep op straat blijft een van de grootste ergernissen van
Overleg.
bewoners en bezoekers van onze mooie stad. En daarbij spelen hondenbazen natuurlijk een
zeer belangrijke rol. Als alle hondenbazen de grote boodschap van hun lievelingsdier zouden
Meer informatie en inschrijvingen: gsm 0492-73 82 13, katrienfeyaerts@ocmwherentals.be
opruimen, dan was het probleem immers opgelost.
Wilt u een affiche tegen hondenpoep ophangen voor uw raam,
surf dan naar www.herentals.be/affiche-tegen-hondenpoep of bel naar tel. 014-28 50 50.
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Eerste publieke laadpalen voor elektrische wagens in
Herentals
Op 22 juni werden de eerste twee publieke laadpalen
voor elektrische voertuigen
in Herentals in gebruik genomen. De palen staan op
het parkeerterrein voor
het administratief centrum
(Augustijnenlaan 30) en op
het parkeerterrein aan het
Netepark (Vorselaarsebaan
56), tegenover de ingang
van WZC Sint-Anna. Elke
paal heeft twee laadpunten.
De publieke laadpalen zijn in de eerste plaats bedoeld om afstanden tussen privéoplaadpunten
te overbruggen. Het opladen van elektrische voertuigen gebeurt immers grotendeels thuis.
Daarnaast bieden ook steeds meer bedrijven en winkelcentra laadpunten aan voor hun werknemers en klanten.
Paal volgt wagen
Als u thuis geen privéoplaadpunt kunt plaatsen (omdat u geen garage of oprit hebt), kunt u
altijd gebruikmaken van de publieke laadpalen. U kunt zelfs aan Eandis vragen om een publieke
laadpaal in uw buurt te plaatsen. Dat kan via www.eandis.be/laadpaal-aanvragen. De voorwaarde is wel dat u een 100 procent elektrische auto hebt.
Hoe werkt het opladen?
Om een laadpaal te activeren, houdt u uw laadkaart tegen de kaartlezer of maakt u gebruik
van de Smoov-app. Deze app kunt u gratis downloaden op uw smartphone. U koppelt uw laadkaart of kredietkaart aan de app om de laadbeurten te betalen. De app toont u ook welke
laadpunten er beschikbaar zijn en geeft u tijdens het laden informatie over het verloop van de
oplaadbeurt.
Tegen 2020 plaatsen netbeheerders Eandis en Infrax 2.500 laadpalen verspreid over
heel Vlaanderen. Elf daarvan staan op het grondgebied van Herentals. Bovendien bouwen de verschillende lidstaten van de Europese Unie momenteel een gelijkaardig netwerk uit, zodat u over enkele jaren met één laadkaart door Europa kunt rijden.

Ruimtelijk uitvoeringsplan voor zonevreemde bedrijven
goedgekeurd
Op 1 augustus trad het ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) voor zonevreemde bedrijven in werking. Met dit plan wil de stad zonevreemde bedrijven in Herentals, Noorderwijk en Morkhoven
zo veel mogelijk rechtszekerheid geven. Deze bedrijven werden vaak opgericht met de juiste
bouwvergunning, maar staan op een plek waar hun activiteiten strijdig zijn met de voorschriften van het gewestplan of het bijzonder plan van aanleg (BPA). De bedrijven die onderdeel
uitmaakten van de studie hebben nu een duidelijk ruimtelijk kader gekregen met hun mogelijkheden en beperkingen.
Meer informatie: www.herentals.be/rup-zonevreemde-bedrijven

Historische krant online
beschikbaar voor
iedereen
Goed nieuws voor wie opzoekingen doet
naar het leven van vroeger of voor wie
gewoon graag met zijn neus in het oude
nieuws zit. Het stadsarchief digitaliseerde de jaargangen 1876 tot en met 1928
van het Nieuws-en-Advertentieblad, een
historische krant uit Herentals. Dankzij
een samenwerking met de erfgoedcel
k.ERF en de erfgoedcel Kempens Karakter kunt u deze historische nieuwsberichten nu doorzoeken op de krantenbank www.kempensekranten.be.
De waardevolle collectie van het
Nieuws-en-Advertentieblad is geen
eigendom van de stad maar werd bij
het archief in bewaring gegeven. Bent
u zelf eigenaar van interessant erfgoed
waarvan u het brede publiek deelgenoot wilt maken, dan behoort een
samenwerking met het stadsarchief
zeker tot de mogelijkheden. U kunt
erfgoed schenken, in bewaring geven,
maar misschien ook laten digitaliseren
of op een andere manier vrijgeven.
Meer informatie: stadsarchief,
Augustijnenlaan 1, tel. 014-21 28 00,
archief@herentals.be

Zalen huren kan online
Als u een locatie van cultuurcentrum
’t Schaliken wilt huren, dan kunt u dat
vanaf 1 september online aanvragen. Via
www.schaliken.be/zaalverhuur komt u
in de webshop van ’t Schaliken terecht.
Daar ziet u een extra module ‘zaalverhuur’. U kunt kiezen uit de schouwburg, zaal ’t Hof, de Lakenhal, kasteel Le
Paige, de Dorpshuizen van Noorderwijk
en Morkhoven, en het Koetshuis in het
Stadspark. Het Koetshuis is nieuw bij de
zaalverhuur. Deze locatie kunt u huren
voor vergaderingen en kleinschalige optredens. Het Fundatiehuis verdwijnt uit
het aanbod.
Meer informatie: cc ’t Schaliken, Grote
Markt 35, cultuurcentrum@herentals.be,
tel. 014-21 90 88, www.schaliken.be/
zaalverhuur

september 2017

3

WETENSWAARD
Vzw Toerisme zoekt
wandelpeters en -meters
Wandelaars zijn in Herentals van harte welkom op
de wandelnetwerken van de Kempense Heuvelrug. Met dit netwerk van slimme wandelknooppunten bepaalt u zelf uw route en de afstand
van uw wandeltocht. De vzw Toerisme Herentals
is op zoek naar vrijwillige wandelpeters en -meters om mee toe te zien op de wandelwegen. Een
aantal keren per jaar wandelt u langs de trajecten
die u onder uw hoede hebt, en u controleert de
staat van de wandelwegen en de bewegwijzering.
Eventuele mankementen meldt u dan aan de vzw
via de dienst toerisme. U krijgt een set klein gereedschap om eventueel zelf overhangende takken of kleine obstakels te verwijderen.
Meer informatie: dienst toerisme, Grote Markt 35, toerisme@herentals.be, tel. 014-21 90 88

Deelnemen aan de derdewereldraad
U hebt energie, talent en goesting om mee te werken aan een betere wereld? U vindt een
structurele aanpak van armoede en ontwikkeling belangrijk? Dan bent u bij de Herentalse derdewereldraad aan het juiste adres. U kunt zich engageren naargelang van uw interesses en
beschikbare tijd. U bent van harte welkom op de derdewereldraad op woensdag 27 september
om 19 uur in de benedenzaal van het administratief centrum. Aansluitend is er om 20 uur de
startvergadering van Wereldtals.
Meer informatie: www.herentals.be/derdewereldraad

Startvergadering Wereldtals VII
Van 24 februari tot 27 april 2018 haalt Herentals de wereld in huis. Twee maanden lang organiseren Herentalse verenigingen, organisaties en scholen verschillende activiteiten rond het
thema Noord-Zuid. Wereldtals is de noemer waaronder al deze activiteiten gebundeld worden.
De pijlers respect, verbondenheid en diversiteit staan centraal. Tijdens Wereldtals kunt u dicht
bij huis kennismaken met andere culturen, gewoonten en gebruiken. Een kijkje in het ‘anders
zijn’ kan uw leven rijker en waardevoller maken.
Wereldtals wordt ondertussen voor de zevende maal georganiseerd. Wie interesse heeft om
deel te nemen of meer informatie zoekt, is op woensdag 27 september om 20 uur welkom op
de startvergadering in de benedenzaal van het administratief centrum.
Meer informatie: dienst internationale samenwerking, tel. 014-21 21 86, wereld@herentals.be
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Help mensen besparen
op hun energiefactuur

Veel Kempense gezinnen willen energie besparen maar weten niet goed
hoe ze eraan moeten beginnen. Om
die mensen te helpen, is Kempen2020
op zoek naar vrijwillige energiemeesters. Voorkennis is niet vereist. Als
kandidaat-energiemeester krijgt u een
opleiding en ook daarna kunt u met al
uw vragen terecht bij de experten van
Kamp C. Bovendien krijgt u de nodige
hulpmaterialen en technische snufjes
ter beschikking. Hoe u uw rol als energiemeester invult en hoeveel gezinnen
u begeleidt, bepaalt u voor een groot
deel zelf.
Hebt u interesse, meld u dan vrijblijvend aan via www.kempen2020.be/
energiemeester of kom op donderdag
21 september om 19 uur naar het infocafé in dienstencentrum ’t Convent
(Begijnhof 17). U bent ook welkom op
een van de andere infocafés in de regio: in Nijlen op 7 september, in OudTurnhout op 26 september of in Rijkevorsel op 28 september.
Het energiemeesterproject wordt
mede mogelijk gemaakt door financiering van het Europese Interreg 2 Zeeën-programma en het Europees Fonds
voor Regionale Ontwikkeling.
Meer informatie:
www.kempen2020.be/energiemeester,
tel. 014-27 96 63,
hans.vannuffelen@kampc.be

WONEN EN LEVEN
Zevende groepsaankoop groene energie
Herentals doet dit jaar opnieuw mee aan de provinciale groepsaankoop van 100 procent groene stroom en gas. Tot en met 10
oktober kunt u zich vrijblijvend inschrijven op www.samengaanwegroener.be.
Denk eraan: de aangeboden tarieven van de groepsaankoop blijven een jaar geldig. Daarna mag de leverancier de tarieven aanpassen. Als u vorig jaar intekende op de groepsaankoop, doet u er dus
goed aan om u dit jaar opnieuw in te schrijven.

Hou er wel rekening mee dat u bij sommige leveranciers de vaste
vergoeding per begonnen jaar verschuldigd bent. Als u uw contract voortijdig beëindigt, moet u toch de volledige jaarlijkse vergoeding betalen. Het bedrag is afhankelijk van uw contract. Vraag
daarom naar de algemene voorwaarden bij uw leverancier.
Meer informatie: www.vreg.be, tel. 1700 (gratis)

Behaag onze Kempen !

Hulp nodig?
Hebt u graag wat hulp bij het inschrijven, dan kunt u van 1 september tot 10 oktober terecht bij het stadsloket.
Ook De Fakkel organiseert enkele inschrijfmomenten in de
Boerenkrijglaan 16. U bent er welkom op:
•  maandag 18 september van 9 tot 12 uur
•  vrijdag 22 september van 13 tot 16 uur
•  maandag 25 september van 17 tot 20 uur
•  woensdag 27 september van 9 tot 12 uur
•  dinsdag 3 oktober van 13 tot 16 uur
•  donderdag 5 oktober van 17 tot 20 uur
Breng zeker uw laatste afrekening van gas en elektriciteit mee.
Hebt u vorig jaar al deelgenomen aan de groepsaankoop, breng
dan ook de slotfactuur mee die u begin 2017 kreeg van uw vorige
leverancier.

Groepsaankoop voor bedrijven,
zelfstandigen en verenigingen
De provincie organiseert een aparte groepsaankoop voor bedrijven, zelfstandigen en verenigingen. Hebt u een professioneel contract en verbruikt u jaarlijks minder dan 50.000 kWh elektriciteit
(enkel laagspanning) en 100.000 kWh gas, dan is dit uw kans om
goedkopere energie aan te kopen. Schrijf u voor 25 oktober vrijblijvend in op samengaanwegroenerprofessioneel.ichoosr.com.
Meer informatie: www.samengaanwegroener.be,
tel. 0800-21 134 (gratis)

Veranderen van energieleverancier is
eenvoudig en gratis
Zestien procent van de Vlamingen denkt dat ze bij het veranderen van elektriciteits- en aardgasleverancier een verbrekingsvergoeding moeten betalen. Dat is een misverstand. Veranderen van
leverancier is gratis. Bovendien regelt uw nieuwe leverancier al het
papierwerk met uw huidige leverancier. U moet enkel een nieuw
contract afsluiten en uw meterstanden doorgeven.

In september en oktober kunt u streekeigen haagplanten, fruitbomen, klimplanten en heesters aankopen via de actie Behaag Onze
Kempen. Steunpalen en compost staan ook op de lijst. Om de bijenpopulatie te ondersteunen kunt u biobloemenzaad voor bloemenweiden, biobloembollen en bijenvriendelijk haagplantsoen
kopen.
Wilt u weten welke planten en bomen geschikt zijn voor uw tuin?
Neem dan een kijkje in de gratis infobrochure of op www.iok.be/
bok. U bent op zaterdag 17 september ook welkom aan de infostand op de happening Lokaal en Gezond in het natuurgebied Schupleer in Vorselaar. Verder zijn er drie tuinbezoeken waaraan u gratis kunt deelnemen:
•  op zaterdag 16 september om 14 uur in een gezinstuin
(Spoorwegstraat 61, Heist-op-den-Berg)
•  op zaterdag 23 september om 10 uur in een architecturale
natuurtuin (Heistraat 7, Mol)
•  op zaterdag 23 september om 14 uur in Natuurgaard
De Wending (Albert Van Dyckstraat 66, Turnhout)
Inschrijven is niet nodig.
Bestellen kan tot 31 oktober via het bestelformulier op www.iok.
be/bok. Een papieren bestelformulier vindt u aan het onthaal van
het stadsloket. Als u de betaling via een overschrijving in orde hebt
gebracht, kunt u het plantgoed afhalen in de Stedelijke Werkplaats
(Hemeldonk 8) op zaterdag 18 november tussen 9.30 uur en 11.30
uur.
Meer informatie: www.iok.be/bok, behaag.onze.kempen@iok.be
september 2017
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VEILIG NAAR SCHOOL
Het nieuwe schooljaar brengt in Herentals duizenden kinderen en
jongeren in het verkeer. Dat betekent dat we in deze periode extra voorzichtig moeten zijn. Het stadsbestuur wil daarom iedereen
aanmoedigen om volgens het STOP-principe naar school te gaan: zo
veel mogelijk Stappen, Trappen, het Openbaar vervoer gebruiken en
pas in laatste instantie de personenwagen gebruiken.

Minder snel, dank je wel!
Een veilige schoolomgeving is heel belangrijk. Te hoge snelheid verhoogt de kans op ongevallen en leidt tot een sterk gevoel van onveiligheid. Daarom duiken de gevelborden met de boodschap ‘Minder
snel, dank je wel’ opnieuw op in het straatbeeld. Met de borden
sporen scholen weggebruikers aan om hun snelheid aan te passen
in de schoolomgeving.

Schoolstraten in Wijngaard en Klaterteer
Ook dit schooljaar zijn de Wijngaard (tussen Rankenstraat en Heistraat) en Klaterteer (tussen Hoogton en de Tarwestraat) schoolstraten. Dit betekent dat er bij het begin en het einde van de schooldag
geen autoverkeer is toegestaan in de omgeving van de schoolpoort.
Dat maakt het voor de leerlingen van Basisschool Wijngaard en basisschool Zandkorrel veiliger om met de fiets of te voet naar school
te komen.
De schoolstraat in de Wijngaard geldt op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 15.30 uur tot 15.40 uur en op woensdag van
12.10 uur tot 12.20 uur.
De schoolstraat in Klaterteer geldt van maandag tot en met vrijdag
van 8.20 uur tot 8.40 uur. Op maandag, donderdag en vrijdag geldt
de schoolstraat ook van 15.10 uur tot 15.40 uur, op dinsdag van
15.40 uur tot 16 uur en op woensdag van 11.40 tot 12 uur.

Onderhoud van fiets- en voetpaden
Het stadsbestuur zorgt ervoor dat de voetpaden en fietspaden van
en naar de scholen goed onderhouden en net zijn. De medewerkers
van de stedelijke werkplaats geven de paden een extra veegbeurt
en snoeien de bomen en struiken langs de weg, zodat er overal voldoende doorgangsruimte is. De zebrapadmarkeringen worden indien nodig opnieuw aangebracht, zodat ze duidelijk zichtbaar zijn.

De politie waakt
Ook de Lokale Politie Neteland steekt een handje toe. Tijdens de
eerste twee weken van september houdt een dertigtal politiemensen het verkeer in het oog aan drukke kruispunten, invalswegen en
in de onmiddellijke omgeving van de scholen. Ze wijzen automobilisten, fietsers en voetgangers op hun plichten. Bij het begin van het
schooljaar bezoekt de politie ook alle basisscholen. Daar controleren de agenten alle fietsen op veiligheid en geven ze kleutertjes tips
om veilig over te steken.
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Agent voor één dag
Vanaf dit schooljaar zijn de leerlingen van het vierde leerjaar ‘agent
voor één dag’. Onder begeleiding van de politie delen zij rode en
groene kaarten uit aan (groot)ouders die hun kinderen afzetten of
ophalen aan de schoolpoort. De actie loopt van 18 september tot
en met 27 oktober voor alle lagere scholen van de politiezone Neteland.

Veilig verkeersregels leren met de oefenstraat
De leerlingen van de Herentalse basisscholen kunnen vanaf september opnieuw veilig de verkeersregels leren met de oefenstraat. Die
maakt het kinderen mogelijk om echte situaties uit het verkeer veilig in te oefenen op de speelplaats. De oefenstraat bestaat uit verplaatsbare hekken, zebrapaden, verkeerslichten, verkeersborden
en stoepranden. Tekeningen en rijmpjes van Dick Bruna vrolijken de
straat op.

SOCIO

Sport voor senioren

Sportactiviteiten in ’t Convent

Bent u ouder dan 55 jaar en wilt u in beweging blijven? Dat is een
goed idee! Door regelmatig te bewegen voelt u zich fitter en gezonder. U vermijdt bovendien hartproblemen, diabetes, osteoporose
en stramme gewrichten. In Herentals zijn er verschillende mogelijkheden om op een aangename en gezonde manier te sporten met
leeftijdsgenoten.

Dienstencentrum ’t Convent biedt allerhande cursussen en activiteiten aan voor senioren. Daarbij horen ook sportieve lessenreeksen
zoals oosterse bewegingsleer en petanque.

Sportactiviteiten van de stad
De stad organiseert elke week vaste sportactiviteiten voor senioren.
Alle 55-plussers zijn welkom. Vooraf inschrijven is niet nodig.
• In de zwembaden van het Netepark kunt u op maandag van 15.15
uur tot 16 uur of van 16.15 uur tot 17 uur deelnemen aan de les
aquagym. Op vrijdag is er aquafitness van 14 tot 14.50 uur. Deelnemen kost 3,20 euro per les.
• Tijdens de fitnesslessen op woensdag doet u krachtoefeningen en
werkt u aan uw lenigheid. De lessen vinden plaats van 10 tot 11
uur in de turnzaal van De Vossenberg. Deelnemen kost 3,20 euro
per les. U kunt ook kiezen voor een Sportelkaart, de tienbeurtensportkaart voor 55-plussers. Die kost 27 euro, wat neerkomt op
een besparing van 0,50 euro per les.
• Voor wie graag sport in de buitenlucht is er elke dinsdag een nordicwalkingtocht (wandelen met stokken). De wandeling start om
10 uur aan de ingang van het Netepark. Deelnemen is gratis. Voor
het gebruik van de stokken betaalt u 2 euro.
Verder organiseert de stad ook regelmatig sportinitiaties voor senioren. Zo start er op 21 september een initiatiereeks zelfverdediging
in samenwerking met de Herentalse sportclub Makoto Jutsu Do. De
reeks bestaat uit zes lessen. Die vinden telkens plaats op donderdag
van 10 tot 11 uur in De Vossenberg. Deelnemen kost 19,20 euro voor
de hele reeks. Schrijf u vanaf 4 september in via www.herentals.be/
initiatie-zelfverdediging.
Meer informatie: sportdienst, Markgravenstraat 107,
tel. 014-21 21 86, sportdienst@herentals.be, www.herentals.be/
sportelen

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

Sportactiviteiten in clubverband
Heel wat verenigingen in Herentals, Noorderwijk en Morkhoven
organiseren sportieve activiteiten voor senioren. In de Sportelgids
vindt u een overzicht. U kunt de gids raadplegen via www.herentals.
be/sportelgids of bij de sportdienst in De Vossenberg.
Een volledige lijst van de sport- en seniorenverenigingen in Herentals
vindt u op www.herentals.be/verenigingen.

Nieuwe zwemreeks voor 55-plussers
Op zaterdag 23 september start de Herentalse Zwemclub opnieuw
met zwemlessen voor 55-plussers. De lessen worden verzorgd door
gediplomeerde lesgevers en vormen een aanvulling op het aquaprogramma van de stad. U kunt kiezen tussen de basisreeks (om uw
zwemtechniek te verbeteren) en de reeks voor gevorderden (waarin
u werkt aan uw conditie). Zwemmers die zowel op techniek als uithouding willen oefenen, kunnen zich voor beide lessenreeksen inschrijven. Elke reeks bestaat uit tien lessen.
Meer informatie: www.hzc.be, seniorenzwemmen@hzc.be

Goedkoper sporten met de Vrijetijdpas
De Vrijetijdspas is er voor mensen die genieten van de verhoogde
tegemoetkoming of die in collectieve schuldbemiddeling zitten. Met
de pas krijgt u onder meer:
• 5
 0 procent korting op de sportlessen van de stad
• 50 procent korting op een tienbeurtenkaart van het Netepark
• 50 procent korting op de ledenbijdrage van de badmintonclub van
Herentals en Noorderwijk
• 75 procent korting op de ledenbijdrage van Jogclub Herentals
• 50 procent korting op de ledenbijdrage van Wandelclub Herentals
Vraag uw Vrijetijdspas aan via www.herentals.be/vrijetijdspas of
maak een afspraak met het stadsloket. U kunt de pas ook aanvragen
bij de sportdienst, De Dorpel en de sociale dienst van het OCMW.
september 2017
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GEZOCHT
Word vrijwilliger bij de Kringkruidenier of
De Cirkel

Word een luisterend oor bij Awel

Heel wat jongeren vindt hulp bij Awel, de Vlaamse hulp-en-informatielijn voor kinderen en jongeren. Meer dan 70 procent zou Awel
ook aanraden aan een vriend(in). Maar: Awel kan, bij gebrek aan
medewerkers, slechts één op acht telefonische en chatoproepen
beantwoorden. Dat is ontnuchterend weinig. Daarom zoekt Awel
dringend 140 extra vrijwilligers. Wordt u een luisterend oor? Surf
naar www.awel.be.

De Kringkruidenier en ontmoetingsruimte De Cirkel zijn het hele jaar
door in de weer voor hun klanten en bezoekers. Het enthousiaste
team kan best wat hulp gebruiken en zoekt vrijwilligers voor enkele
leuke en uitdagende jobs. Zo zoekt de Kringkruidenier iemand die
op dinsdagochtend producten in de winkel kan ophalen en kan helpen bij de levering van groenten en fruit. Ook zijn er nog helpende
handen nodig bij de voedselbedeling. Voor het Lokaal Team Foodsavers is de Kringkruidenier op zoek naar mensen die willen meewerken aan grote en kleine acties rond betaalbare voeding en de strijd
tegen voedselverspilling. Ten slotte zoekt De Cirkel creatieve mensen die korte cursussen of workshops willen geven in het Crea-café.
De Kringkruidenier en De Cirkel bevinden zich op de Sociale Campus
Spiegelfabriek (Lierseweg 132).
Meer informatie: Katrien Feyaerts, tel. 014-24 66 84,
gsm 0499-94 87 66, delink@ocmwherentals.be

De Fakkel zoekt vrijwilligers
voor Kinderpraatjes En Zo
Kinderpraatjes En Zo is een project waarbij kinderen van vier tot
acht jaar op een speelse manier werken rond taal. De activiteiten
vinden telkens plaats op woensdag van 14 tot 16 uur in De Fakkel
(Boerenkrijglaan 16). De Fakkel is nog op zoek naar vrijwilligers die
het project willen begeleiden. Hebt u interesse, neem dan contact
op via tel. 0487-99 06 23 of vzwdefakkel@gmail.com.

Praattafels voor anderstaligen
Praattafels zijn gemoedelijke ontmoetingsmomenten waar anderstaligen de kans krijgen om Nederlands te oefenen. In kleine groepjes
of per twee praat u over alledaagse zaken. De praattafels vinden
vanaf 7 september wekelijks plaats op donderdag van 19 tot 21 uur
in de Nederrij 115.
Spreekt u goed Nederlands en hebt u zin om als vrijwilliger mee te
helpen tijdens de praattafels? Laat het weten aan Steven Van Thielen (steven.vanthielen@acv-csc.be, gsm 0487-30 52 30).
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Bak cupcakes ten voordele van het
alzheimeronderzoek
De stichting Alzheimer Onderzoek organiseert in september de
tweede Belgische Alzheimer Cupcake Maand. Bak samen met vrienden, familie, clubgenoten of klasgenoten cupcakes en verkoop ze
ten voordele van het onderzoek tegen alzheimer. U kunt de opbrengst storten op rekening BE83 0017 5620 5915.
Meer informatie: www.alzh.org, tel. 02-424 02 04, info@alzh.org

PREVENTIE
Opgelet voor oneerlijke
handelspraktijken
Verkopers gebruiken soms misleidende of agressieve handelspraktijken om u aan te zetten tot kopen. Ze brengen u in verwarring door
bewust informatie achter te houden of zetten u onder druk. Deze
praktijken zijn bij wet verboden in alle landen van de Europese Unie.

Enkele voorbeelden
•  U krijgt telefoon van een verkoper die u een gratis puzzelboekje
aanbiedt. U bent blij verrast en aanvaardt het geschenk. Wat de
verkoper er niet bij vertelt, is dat u door het aanbod te aanvaarden intekent op een maandabonnement.
Tip: vraag de verkoper om de details en de voorwaarden van het
aanbod te bevestigen via e-mail of een brief.

•  U botst op een onlineadvertentie voor gratis stalen van een
schoonheidsproduct. U moet enkel de verzendingskosten betalen met uw kredietkaart. U ontvangt inderdaad een proefpakket,
maar de adverteerders hebben nu uw kredietkaartgegevens. Zij
blijven u producten toesturen en rekenen daar grotere bedragen
voor aan.
Tip: ga op zoek naar de officiële website van de verkoper en controleer de algemene voorwaarden. Maak screenshots tijdens de
bestelprocedure, zodat u achteraf kunt aantonen wat u juist besteld hebt.

•  Het concert van uw favoriete band is uitverkocht. U gaat op het
internet op zoek en vindt een website die nog tickets aanbiedt,
weliswaar tegen een hogere prijs. Het risico bestaat dat het ticket
niet de gewenste categorie heeft of dat het ongeldig is.

Slachtoffer?
•  Neem eerst zelf contact op met de verkoper en leg uit dat u niet
akkoord gaat met de aankoop en waarom. Vraag uw geld terug.
•  Kocht u per postorder, telefoon of online? Maak gebruik van het
herroepingsrecht en breng de verkoper binnen veertien dagen
schriftelijk op de hoogte dat u uw aankoop wilt annuleren.
•  Stuurt een verkoper u producten toe die u niet uitdrukkelijk besteld hebt? Dan mag u ze houden zonder te betalen. Laat de verkoper schriftelijk weten dat u de factuur betwist.
Let op! Handelaars die buiten de Europese Unie gevestigd zijn, zijn
niet onderworpen zijn aan de Europese consumentenwetgeving.

Geen oplossing gevonden met de handelaar?
•  Is de verkoper gevestigd in België, richt u dan tot de consumentenombudsdienst (www.consumentenombudsdienst.be) of TestAankoop (www.test-aankoop.be).

Tip: koop enkel tickets bij de officieel erkende verkopers van het
evenement.

•  Is de verkoper gevestigd in een lidstaat van de Europese Unie,
Noorwegen of IJsland, dan kunt u terecht bij het Europees Centrum voor de Consument (www.eccbelgie.be).

•  Tijdens uw vakantie houdt een vriendelijke verkoper u tegen in
een winkelstraat. Hij nodigt u uit in zijn winkel en biedt u een tablet aan voor 100 euro. Achteraf blijkt dat de gekochte elektronica niets meer is dan een minderwaardige versie van de bekende
merkproducten. Bovendien zijn namaakproducten niet gecontroleerd en brengen ze risico’s met zich mee, zoals ontploffings- of
vergiftigingsgevaar.

•  Betaalde u met een Belgische kredietkaart, betwist dan de transactie via www.mijnkaart.be.

Tip: wimpel straatverkopers beleefd maar vastberaden af.

Meer informatie
OCMW, dienst rechtshulp, Nederrij 133/A,
rechtshulp@ocmwherentals.be, tel. 014-24 66 66
open op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag
van 9 tot 11.45 uur en op maandagavond van 18 tot 20 uur

september 2017
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10 JAAR CC ’T SCHALIKEN
Cultuurcentrum ’t Schaliken bestaat dit jaar tien jaar. In het feestweekend van 22, 23 en 24 september staan heel
wat activiteiten op het programma. Alle optredens zijn gratis. Enkel wie wil deelnemen aan de quiz of de barbecue
moet vooraf inschrijven en betalen.

VRIJDAG 22 SEPTEMBER
Cultuurquiz tien jaar ’t Schaliken
Om 20 uur in de foyer
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Muzikanten, bekende Vlamingen en andere artiesten stellen of spelen de quizvragen met als thema
‘tien jaar ’t Schaliken’. Het wordt een geanimeerde, intellectuele uitdaging met vragen over literatuur,
sport, comedy en muziek. Schrijf u snel in via www.schaliken.be.
Toegang: 15 euro per ploeg van niet meer dan vijf deelnemers
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ZATERDAG 23 SEPTEMBER
Barbecue tien jaar ’t Schaliken
Van 17 tot 19 uur op de Grote Markt
Een grootse barbecue op de Grote Markt zet de feestavond smakelijk in. Er is een vleesbuffet en een groentebuffet, met sauzen en broodjes.
De vegetariërs kunnen kiezen uit een assortiment vleesvervangers. Voor de kinderen zijn er kleine chipolata’s en hamburgertjes. De Herentalse circusschool Locorotondo, die dit jaar ook tien jaar bestaat, zorgt voor gratis activiteiten voor de kinderen. Reserveer uw plaats vooraf
bij cc ’t Schaliken.
Toegang: 15 euro (volwassenen) / 8 euro (kinderen)

Animatie
Van 17.30 tot 23 uur op de Grote Markt

seizoen ‘17-‘18

De Herentalse circusschool Locorotondo zorgt voor een circusinitiatie. Als de avond valt, brengen de vuurspuwers enkele vuuroptredens, die
ze combineren met verschillende circustechnieken.
In drie woonwagens is er een mobiele speelkamer met oude spelletjes, een Tattoo Studio voor jong en oud en een fotograaf die feestelijke
foto’s neemt.
De Grote Markt baadt in een retrosfeer met een houten dansvloer, woonwagens, ligstoelen en tafeltjes. Er zijn food- en drinktrucks en u
kunt er het feestbier, de Schalkse 10, drinken.

Beiaard en vliegende piano
Van 19 tot 19.50 uur op de Grote Markt
Stadsbeiaardier Koen Van Assche en pianiste Elisabeth Crommelynck spelen samen een concert
waarbij de piano dertig meter de hoogte in wordt
getakeld.

Carillon Jam en dans
Van 20 tot 20.45 uur op de Grote Markt
Voor Carillon Jam neemt beiaardier Jan Verheyen plaats aan het klavier terwijl dj Courtasock
met zijn platenspelers scratcht. Op deze tonen brengen de vier Herentalse dansscholen (Danscenter Time-Out, Corpus Sanum, Dansschool Catchy en The Sports Studio) enkele mooie choreografieën.

Dans en initiatie
Van 21 tot 24 uur op de Grote Markt
Na de optredens is er nog meer muziek. Samen met accordeonist Joachim Gys laat dj Wim u swingen op salsa, tango en disco. Guy Sas van
Danscenter Time-Out geeft u een initiatie op de leukste discodeuntjes.
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ZONDAG 24 SEPTEMBER
Pretpakket Froe Froe (3+)
Doorlopend vanaf 14 uur op de Grote Markt
Het Pretpakket is een ludiek en interactief spelpakket met onder meer een sprookjesmolen, kakvangen, koppeke
rollen en de knorrende-babyrace.

Cie DislexCirque – In controlado (3+)
Van 14.15 tot 14.55 uur en van 16.15 tot 16.55 uur op de Grote Markt
Rond een Chinese mast en een mysterieuze kast brengt Cie DislexCirque een komische circusvoorstelling vol
acrobatische en theatrale hoogstandjes.

Locorotondo – Scotch and Cigars (3+)
Van 15.30 tot 15.40 uur op het buitenplein
Twee jonge mannen verlaten een sigarenwinkel en gaan aan de slag met sigarenkistjes. Ze brengen samen met een accordeonist een
spannende circusact.

Die Verdammte Spielerei
Van 14 uur tot 14.30, van 15.15 tot 15.45 uur en van 16.45 tot 17.15 uur op
de Grote Markt en het buitenplein
Vier saxofoons, één percussionist en één onnozelaar met een megafoon vormen Die Verdammte
Spielerei. De wandelfanfare combineert topmuziek met volksverlakkerij.

Tom Bibo
Van 14.15 tot 14.45 uur, van 15.30 tot 16 uur en van 16.30 tot 17 uur in de
schouwburg
Tom Bibo is geen ballonnenclown, geen goochelaar, geen circusartiest en geen standupcomedian. Hij is het allemaal tegelijk!

Theater Froe Froe – Zeeboenk (6+)
Van 14.30 tot 15.05 uur en van 16 uur tot 16.35 op het buitenplein
Straattheater voor en over (klein)mannen met baarden en loze meisjes die willen gaan varen.
Zeeboenk is een knotsgekke voorstelling met livemuziek, schone installaties en publieke
interactie.

Gekke Jorre en Meneer Stoffel – ballonnenpret (1+)
Doorlopend vanaf 14 uur op het buitenplein
Gekke Jorre en Meneer Stoffel maken bijzondere dingen met allerlei soorten ballonnen.

Info en tickets:

Cc ’t Schaliken, Grote Markt 35, cultuurcentrum@herentals.be,
www.schaliken.be, tel. 014-21 90 88
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PROGRAMMA CC ’T SCHALIKEN
Dzia Krank

Workshop graffiti
zondag 10 september om 14.30 uur in het Stadspark
De Antwerpse kunstenaar Dzia leidt jongeren tussen
tien en achttien jaar de wereld van de graffiti in. Ze kunnen zich creatief uitleven met spuitbussen en ander
verfmateriaal. Tekenervaring is niet vereist. Wacht niet
te lang met inschrijven want er kunnen slechts vijftien
jongeren deelnemen.
Toegang: 3 euro

TENTOON
Charles Auguste Fraikin

Septemberdagen vzw Ter Vesten
Van vrijdag 1 september tot en met zondag 24 september in kasteel Le Paige
Open op vrijdag, zaterdag, zondag van
14 tot 17 uur

Luc Appermont

Boeken en Bubbels
zondag 24 september om 10.30 uur in de Lakenhal
Tijdens Boeken en Bubbels praat presentatrice Katrien Lodewyckx
met interessante mensen over de boeken die hun leven hebben
beïnvloed. Dit keer geeft radio-en-televisiefiguur Luc Appermont
u een kijk in zijn persoonlijke boekengeschiedenis. Luc Appermont
kent u van de tv-programma’s Waagstuk, Het mooiste moment of het Radio 2-programma De
zoete inval. De Herentalse trompettist Birger Embrechts luistert het geheel muzikaal op.
Toegang: 10 euro / 7 euro (Vriendenpas) – inclusief aperitief

Lautten Compagney en Calmus Ensemble (Musica Divina)
Hoe klonk 1517? – vrijdag 29 september om 20 uur in de Sint-Waldetrudiskerk
Musica Divina is een festival vol hemelse muziek in de
vele abdijen, begijnhoven en kerken die de provincie
Antwerpen rijk is. Het Duitse Calmus Ensemble en het
Duitse barokensemble Lautten Compagney stelden
een concertprogramma samen dat vijfhonderd jaar reformatie tot leven wekt via originele zestiende-eeuwse
composities en moderne arrangementen.
Het concert verloopt in samenwerking met het Festival van Vlaanderen Mechelen/Kempen en de provincie
Antwerpen, met steun van IOK.
Toegang: 25 euro / 22 euro (Vriendenpas)

Roland Van Campenhout, Steven De bruyn, Derek en
Rony Verbiest (voorprogramma: Bart Buls)
In Concert – zaterdag 30 september om 20 uur in de schouwburg
Vier vakmannen vormen het droomorkest voor een onvergetelijke avond. Roland Van Campenhout is de peetvader van de Belgische blues en rock-’n-roll, Derek is een
fijngevoelige liedjesschrijver, Rony Verbiest is een fenomeen op accordeon en saxofoon, en Steven De bruyn is
een mondharmonicaspeler par excellence.
Herentalsenaar Bart Buls verzorgt het voorprogramma,
gewapend met zijn Gibsongitaar en doorleefde stem.
Toegang: 15 euro / 12 euro (Vriendenpas)

Week van de Amateurkunsten

In 2018 vindt de Week van de Amateurkunsten (WAK) plaats van 27 april tot en met 8 mei. Het
thema van de week is ‘kunst buiten’. Het gaat over kunst in de publieke ruimte, naar buiten komen
met kunst, maar natuurlijk kunt u altijd buiten de lijntjes kleuren … 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.
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De tentoonstelling van vzw Ter Vesten
herdenkt het tweehonderdste geboortejaar van de Herentalse beeldhouwer
Charles Auguste Fraikin. Zijn werken
zijn in collecties van de meest gerenommeerde musea over de hele wereld opgenomen. Deze tentoonstelling is gewijd
aan de unieke verzameling van originele
ontwerpen die de kunstenaar aan zijn
geboortestad schonk. Ook de restauratieplannen van de collectie komen aan
bod. De toegang is gratis.
U bent ook van harte welkom op de
vernissage op donderdag 31 augustus
om 20 uur in kasteel Le Paige.

Dzia Krank

Street Art
Van vrijdag 8 september tot en met
zondag 29 oktober in de Lakenhal
Open op vrijdag, zaterdag, zondag van
14 tot 17 uur

Beeldend kunstenaar Dzia maakt creaties die variëren van schilderijen tot installaties en straatkunst. Hij implementeert abstracte en geometrische lijnen
in dierlijke vormen. Hij brengt vaak
verlaten stedelijke gebieden tot leven.
Zo kunt u zijn werk Silverfox bewonderen in het Antwerpse premetrostation
Plantijn. De toegang tot de tentoonstelling is gratis.

OPEN MONUMENTENDAG
Op zondag 10 september neemt Herentals voor
de negenentwintigste keer deel aan de Open
Monumentendag. Dit jaar staat het industrieel en
natuurlijk erfgoed in de omgeving van De Roest
centraal. De tentoonstelling en de wandeling zijn dit
jaar ook op zaterdag 9 september mee te maken.

TENTOON
De Link en HETGEVOLG

Wie denkte gij da kik ben?
Van vrijdag 29 september tot en met
zondag 5 november in kasteel Le Paige
Open op vrijdag, zaterdag, zondag van
14 tot 17 uur

Tentoonstelling en wandelingen
Wil u meer weten over de geschiedenis van De
Roest en de vroegere site van de Zaat, dan bent
u welkom op de tentoonstelling in de lokalen
van het bedrijf Lynx Automation (Wuytsbergen
2). De tentoonstelling is open op zaterdag 9
september van 13.30 uur tot 17 uur en op zondag
10 september van 10 tot 17 uur. Van daaruit kunt
u ook samen met een gids een wandeling maken.
De wandelingen vertrekken op zaterdag om 14 uur
en op zondag om 10 en om 14 uur. Deelnemen is
gratis en inschrijven is niet nodig.
Rond de vroegere site van de Zaat, achter het station, treffen we enkele zeer geslaagde
voorbeelden aan van herbestemming en restauratie van waardevolle industriële gebouwen en
woningen. Bovendien vormt de site de poort tot het prachtige natuurgebied aan beide zijden
van de Kleine Nete. Daar vindt u de bomenrijen van de ‘gedempte vaart’, de beemden van de
Roest en de Vuilvoort en, na het oversteken van het bruggetje over de Nete, de pracht van het
Peerdsbos. Reden genoeg dus om het hoofdkwartier van de Open Monumentendag dit jaar op
te slaan in de opnieuw tot leven gewekte Fonderies de la Campine.
De gilde nodigt uit
Op het Begijnhof zet de Sint-Sebastiaansgilde haar deuren weer wagenwijd open. In de
Gildekamer en op het terras vergasten de leden u op bier, een stevige pannenkoek of een
smakelijke bakharing. Aan de schietstand in de tuin kan jong en oud kennismaken met het
boogschieten.
Open dag in ’t Convent
Tussen 11 en 18 uur bent u welkom in dienstencentrum ’t Convent (Begijnhof 17). U kunt er de
handwerken, schilderwerken, kalligrafieën, bloemstukken en foto’s van de cursisten bewonderen.
Senioren die ook graag een cursus willen volgen bij ’t Convent kunnen voor meer info terecht bij
de vrijwilligers. Voor de hongerige bezoekers zijn er broodjes, pannenkoeken en rijstpap.
Meer informatie: ’t Convent, Begijnhof 17, tel. 014-28 20 00, dienstencentrum@ocmwherentals.be
Montmartre in Begijnhof
In het Herentalse Begijnhof vindt voor de achtste keer het culturele evenement Montmartre
plaats. Tientallen kunstenaars tonen er hun manier van werken. U kunt er in de schilderachtige omgeving van het Begijnhof tal van kunstenaars aan het werk zien. Onder meer schilders,
beeldhouwers, keramisten,
borduursters en juweelontwerpers tonen er hun talenten aan het publiek. Aan
het Fundatiehuis kunnen
bezoekers verpozen met een
hapje en een drankje. Kollectief Maksimaal zorgt voor
een muzikaal programma vol
jazz, folk en poëzie.
Montmartre begint om 11
en eindigt om 18 uur. De
toegang is gratis.

De tentoonstelling Wie denkte gij da
kik ben? is het resultaat van het sociaal-artistieke project KunstwerkT.
Daarbij kregen anderstaligen, mensen
in armoede, mensen met een handicap
en ouderen de kans om de kunstenaar
in zichzelf te ontdekken. Onder begeleiding van twee kunstenaars maakten
de deelnemers elk twee zelfportretten.
Die geven een antwoord op de vragen
‘Hoe zie ik mezelf?’ en ‘Hoe zien de anderen mij?’. Het project KunstwerkT is
een initiatief van groepswerk De Link
en theaterwerkplaats HETGEVOLG uit
Turnhout, in samenwerking met De
Dorpel, ’t Convent, deN Babbelhoek en
Den Brand. De toegang is gratis.
U bent ook hartelijk welkom op de vernissage, die plaatsvindt op donderdag
28 september om 20 uur in kasteel Le
Paige.

Info en tickets:
Cc ’t Schaliken,
Grote Markt 35,
cultuurcentrum@herentals.be,
www.schaliken.be,
tel. 014-21 90 88
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STEDELIJKE ACADEMIES
Stedelijke Academie voor Beeldende Kunst
Op 2 september opent de Stedelijke Academie voor Beeldende
Kunst het nieuwe academiejaar.
Kinderen vanaf zes jaar (of het eerste leerjaar) kunnen hun creativiteit botvieren in de kinderateliers.
Er zijn lessen op woensdagnamiddag, zaterdagvoormiddag en op
maandag, dinsdag en vrijdag na school.
Jongeren vanaf twaalf jaar starten in de jeugdateliers. Tijdens verschillende projecten scherpen zij hun creatieve vaardigheden aan.
Volwassenen kunnen een dagcursus volgen in tekenkunst, beeldhouwen en keramiek. Er zijn ook avondcursussen in tekenkunst,
beeldhouwen, keramiek, schilderkunst, vrije grafiek en video en
animatie (vanaf 15 jaar). U hebt geen voorkennis nodig.

Gratis proeflessen

Zin in een gratis proefles? Dat kan op maandag 18, dinsdag 19 en
woensdag 20 september. Het is de ideale manier om kennis te maken met de verschillende kunstdisciplines. Op de website van de
academie vindt u een overzicht van de gratis workshops. Inschrijven
kan via e-mail.

Inschrijven

Inschrijven kan via www.herentals.be/kunstacademie of op het secretariaat van de academie. Het secretariaat is vanaf 21 augustus
open op maandag, dinsdag en woensdag van 10 tot 17 uur. Op die
dagen kunt u ook de eindejaarstentoonstelling in de academie bezoeken. Vanaf 4 september kunt u bij het secretariaat terecht op
maandag, dinsdag en woensdag van 13 tot 22 uur en op zaterdag
van 9 tot 13 uur.
Meer informatie: Stedelijke Academie voor Beeldende Kunst, Markgravenstraat 89, tel. 014-28 51 55, academie.beeldende.kunst@herentals.be, www.herentals.be/kunstacademie

Kunst om niet te vergeten
Ook dit schooljaar kunnen personen met dementie samen met
familieleden, begeleiders of mantelzorgers terecht bij de Stedelijke
Academie voor Beeldende Kunst.
Het gaat niet enkel over kunst maken, ook ontmoeting en meedoen
staan centraal. De lessen starten
in de week van 18 september en vinden plaats in de Stedelijke Academie voor Beeldende Kunst (Markgravenstraat 77).
Meer informatie: Betty Peeters, dienstencentrum ’t Convent, Begijnhof 17, tel. 014-28 20 02, bettypeeters@ocmwherentals.be, www.
herentals.be/kunstacademie
14

september 2017

Stedelijke Academie voor Muziek, Woord
en Dans
Muziek

Kinderen vanaf acht jaar (of het derde leerjaar) kunnen instappen in
de richting muziek. Een jaar later starten ze met het instrument van
hun dromen of met zanglessen. Jongeren vanaf twaalf jaar en volwassenen beginnen al in het eerste jaar met een instrument (of zang). De
academie heeft zowel een klassieke afdeling als een folkafdeling en
een afdeling pop, rock en jazz.

Woord

Kinderen vanaf acht jaar en jongeren die houden van gedichten
voordragen en toneelspelen, kunnen hun hart ophalen in de woordafdeling van de academie. De leerlingen volgen les op maandag van
16 tot 17 uur.
Ook als volwassene kunt u uw communicatievaardigheden oefenen
en zelfvertrouwen ontwikkelen. Dat gebeurt in een veilige en fijne
omgeving, met concrete opdrachten en veel spreekplezier. De lessen vinden plaats op maandag van 19.15 uur tot 21.15 uur.

Dans

Kinderen van zes en zeven jaar maken op een speelse manier kennis
met dans (één lesuur in de week). Vanaf acht jaar (derde leerjaar) hebben de leerlingen twee uur les per week.
Geïnteresseerd in een proefles? Kinderen geboren in 2010 zijn welkom op zaterdagen 2 en 9 september van 10 tot 11 uur. Kinderen
geboren in 2011 kunnen een proefles volgen op woensdagen 6 en
13 september van 15 tot 16 uur.
NIEUW! Leerlingen van zes jaar (eerste leerjaar) die in Noorderwijk
of Morkhoven wonen, kunnen op woensdag gratis met de stadsbus
naar de dansles rijden. Voor meer informatie kunt u terecht op de
website of bij het secretariaat.

Inschrijven

Inschrijven kan via www.samwdherentals.be of op het secretariaat
van de academie. Het secretariaat is van 28 tot 31 augustus open
van 14 tot 19 uur. Vanaf 1 september kunt u bij het secretariaat terecht op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 15 tot 20 uur,
op woensdag van 12 tot 20 uur en op zaterdag van 9 tot 13 uur.
Meer informatie: Stedelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans,
Hikstraat 28, tel. 014-21 33 05, samwd@herentals.be, www.samwdherentals.be

SPORT EN JEUGD
Zwemlessen voor kinderen

JEUGD
Verloren voorwerpen

Voor vele kinderen zorgen de speelpleinen en de sportkampen tijdens de zomermaanden voor een leuke vakantie.
Na de zomer blijven er echter altijd verloren voorwerpen achter, zoals regenjasjes, truien, brooddozen en drinkbussen.
Als uw kind iets kwijt is geraakt, dan kan
u tot eind september langskomen bij de
dienst sport en jeugd in De Vossenberg.
Op die manier krijgen alle verloren voorwerpen hun rechtmatige eigenaar terug.
De voorwerpen die na eind september
niet werden opgehaald, worden geschonken aan het goede doel.

Jeugdraad in de
startblokken
In het najaar start de stad met nieuwe reeksen zwemlessen voor kinderen vanaf drie jaar. Vanaf dit schooljaar is een lessenreeks al na vijf weken afgerond. Daardoor kunnen er zes reeksen
per schooljaar plaatsvinden. Zo krijgen meer kinderen de kans om les te volgen en kunnen ze
ook sneller naar een hoger niveau doorstromen. Deelnemen aan een reeks van vijf lessen kost
36 euro. Herentalsenaren met een Vrijetijdspas krijgen 50 procent korting.
De eerste reeks start op maandag 18 september, de tweede op maandag 6 november. In de
eerste helft van 2018 volgen nog vier lessenreeksen. Kinderen die nog niet hebben deelgenomen aan de zwemlessen van de stad, moeten eerst een kleine test afleggen om hun niveau te
bepalen. Deze testen vinden plaats zodra er voldoende plaatsen zijn in de zwemles. Op www.
herentals.be/zwemlessen kan u zich aanmelden op de wachtlijst. Kinderen die al een brevet
behaalden bij de stad, kunnen zich inschrijven zonder deel te nemen aan het testmoment.
Meer informatie over de zwemlessen, de test en de inschrijvingen vindt u op www.herentals.be/
zwemlessen.

Zwemlessen voor volwassenen
Ook volwassenen die willen leren zwemmen, kunnen in het Netepark terecht. Op maandag 18
september start een nieuwe reeks van vijf groepslessen. De zwemlessen vinden telkens plaats
op maandag van 19.30 uur tot 20.15 uur. Inschrijven kan van dinsdag 12 september om 18 uur
tot woensdag 13 september om 9 uur via www.herentals.be/zwemlessen.

Start to Swim
Volwassenen die al kunnen zwemmen maar hun techniek en uithoudingsvermogen willen verbeteren, kunnen deelnemen aan een reeks Start to Swim. Op zaterdag 23 september start er
een nieuwe lessenreeks schoolslag. Tien weken lang krijgt u begeleiding, technische tips en
advies van ervaren lesgevers. De trainingen vinden telkens plaats op zaterdag van 9 tot 10 uur.
Deelnemen kost 50 euro. Inschrijven kan vanaf dinsdag 12 september om 18 uur via www.
herentals.be/zwemlessen.
Meer informatie: afdeling sport, jeugd & internationale samenwerking, De Vossenberg, Markgravenstraat 107, tel. 014-28 52 50, info@herentals.be

De jeugdraad trapt op donderdag 28
september om 19.30 uur haar nieuwe
werkingsjaar op gang met de eerste
algemene vergadering in het Koetshuis in het Stadspark. De jeugdraad
organiseert activiteiten voor kinderen
en jongeren en adviseert het stadsbestuur bij thema’s die de jeugd aanbelangen. Geïnteresseerde jongeren zijn
van harte welkom. Op www.herentals.
be/jeugdraad vindt u de data van de
vergaderingen en de verslagen.
Meer informatie:
jeugdraadherentals@hotmail.com

Welkom bij
de Herentalse
jeugdverenigingen

In september starten de Herentalse
jeugdverenigingen met hun nieuwe
werkjaar. Bent u nog op zoek naar een
leuke vrijetijdsbesteding voor uw kinderen, laat hen dan gerust een keertje
meespelen. Bij een jeugdvereniging
kunnen de kinderen zich eens goed uitleven na een lange schoolweek. Ze maken er nieuwe vrienden, zijn actief en
creatief bezig en leren hoe ze met een
hele groep kunnen samenwerken. Op
www.herentals.be/verenigingen vindt
u een overzicht van alle Herentalse
jeugdverenigingen en hun contactgegevens. Neem er zeker een kijkje, er is
voor elk wat wils.
Meer informatie: sport en jeugd,
De Vossenberg, Markgravenstraat 107,
tel. 014-21 21 86,
jeugddienst@herentals.be
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MAAND VAN DE SPORTCLUB
In september zetten de sportclubs hun deuren open voor de Maand van de
Sportclub. Ook in Herentals doen heel wat clubs mee. Benieuwd wat zij in
petto hebben? Kom dan langs op een training en sport gewoon mee.

Atletiekclub Herentals

Sport Vlaanderen, Vorselaarsebaan 60
• Elke dinsdag | 19.00-20.00 | 2de en 3de leerjaar
• Elke dinsdag | 19.00-20.30 | 4de, 5de, 6de leerjaar en 1ste middelbaar
• Elke dinsdag | 19.00-21.00 | vanaf 2de middelbaar
• Elke donderdag |19.00-20.30 | 4de, 5de, 6de leerjaar en 1ste middelbaar
• Elke vrijdag | 19.00-20.00 | 2de en 3de leerjaar
• Elke vrijdag | 19.00-21.00 | vanaf 2de middelbaar
Trek sportieve kleren en loopschoenen aan.
Meer informatie: achl@val.be, gsm 0477-47 44 08, www.acherentals.be

Corpus Sanum Herentals

Sportcomplex De Vossenberg, Markgravenstraat 107
School De Wegwijzer, Streepstraat 2, Morkhoven
Corpus Sanum heeft een uitgebreid aanbod aan turn- en hiphoplessen voor kinderen, jongeren
en volwassenen. U bent de hele maand welkom om mee te sporten. Trek sportieve kleren aan
en breng sokken mee voor op de trampoline.
Meer informatie: corpus.sanum@telenet.be, tel. 014-22 23 38, www.corpussanumherentals.be

Damesvolleybalclub Recreatief Herentals
Sportcomplex De Vossenberg, Markgravenstraat 107

• Vrijdag 8 september | 19.30-21.00
Trek sportieve kleren aan en breng zaalsportschoenen mee.
Meer informatie: gsm 0475-66 30 39, l1.dauwen@gmail.com

Damesvolleybalclub VOKEE

Sportcomplex De Vossenberg, Markgravenstraat 107
• Maandag 11 en 18 september | 19.30-21.00
Trek sportieve kleren aan en breng zaalsportschoenen mee.
Meer informatie: abastiaen@gmail.com, gsm 0473-56 82 19

Duikschool Campinia

Zwembaden Netepark, Vorselaarsebaan 56
• Dinsdag 12 september | 19.30-22.00 | Infosessie | Sporthotel, Vorselaarsebaan 60
• Donderdag 5, 12 en 19 oktober | 21.00-23.00 | Initiatie | Netepark
Iedereen vanaf 14 jaar kan deelnemen. Tijdens een infosessie krijgt u een duidelijke uitleg over
hoe de duikclub werkt, wat u nodig hebt en of u medisch geschikt bent om te duiken. Als u
deelneemt aan de initiatie, dan brengt u zwemkleding mee (let op de dresscode van het Netepark!). Laat vooraf aan de duikschool weten als u naar de infosessie komt.
Meer informatie: www.campinia.be, secretariaat@campinia.be

Golfclub Witbos

Witbos z/n in Noorderwijk
• Zaterdag 9 september | Om 14, 15 en 16 uur
Trek gemakkelijke kleren aan. Laat vooraf via e-mail weten op welk uur u wilt komen.
Meer informatie: info@golfclubwitbos.be, tel. 014-26 21 71, www.golfclubwitbos.be
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SPORT
Scholenveldloop
Op dinsdag 26 september vindt in het
Netepark de jaarlijkse scholenveldloop
plaats. Alle Herentalse basisscholen
nemen deel. De veldloop start om 9
uur en eindigt omstreeks 11.45 uur.
Supporters zijn van harte welkom.

Zwembaden open
tijdens renovatie
In september krijgen de binnenzwembaden niet alleen een onderhoudsbeurt, maar worden ze ook gerenoveerd. De binnenkant van de glijbaan
wordt opgelapt en de ophang- en
bevestigingsmaterialen van de luchtkanalen en de verlichtingsarmaturen
worden vervangen. De werkzaamheden gebeuren in verschillende fases,
zodat u zo weinig mogelijk hinder ondervindt. Op die manier blijven er zo
veel mogelijk een of meerdere baden
open. Bovendien blijft het buitenbad
open terwijl er aan het wedstrijdbad
wordt gewerkt. U vindt de sluitingsperiodes van de verschillende baden op
de laatste pagina van deze Stadskrant.
Meer informatie:
Zwembaden en recreatiedomein
Netepark, Vorselaarsebaan 56,
tel. 014-85 97 10, netepark@herentals.be,
www.herentals.be/netepark

Parkour!
Circusatelier Locorotondo geeft voortaan ook lessen parkour. Parkour is een
loopdiscipline waarbij deelnemers
hindernissen op een zo vloeiend en
snel mogelijke manier overwinnen.
Uiteraard zijn er nog andere circuslessen te volgen. Vanaf 4 jaar zijn er lessen éénwieler, luchtacrobatie, diabolo,
jongleren, slackline of acroporté. Ook
voor volwassenen zijn er circuslessen.
De eerste lessen in september mag u
gratis uitproberen. Inschrijven is wel
nodig.
Meer info: www.locorotondo.be

MAAND VAN DE SPORTCLUB
Herentalse Badmintonclub

Sportcomplex De Vossenberg, Markgravenstraat 107
• Elke maandag en donderdag | 21.00-23.30
Trek sportieve kleren aan en breng binnensportschoenen mee. De club stelt rackets ter beschikking.
Meer informatie: contacteerhbc@gmail.com, gsm 0471-33 02 61, www.herentalsebc.be

Herentalse Zwemclub

Zwembaden Netepark, Vorselaarsebaan 56
• Woensdag 20 september | 17.00-19.00 | 6-13 jaar
• Woensdag 20 september | 17.30-18.15 | G-zwemmers
• Woensdag 20 september | 19.00-20.00 | Zwemschool (brevet 25 meter behaald)
• Zaterdag 23 september | 16.00-17.00 | +55 jaar
• Zaterdag 30 september | 19.00-20.00 | +12 jaar (brevet 25 meter behaald)
Breng zwemkleding mee (let op de dresscode van het Netepark!) en een zwembril.
Meer informatie: info@hzc.be, gsm 0476-22 51 50, www.hzc.be

Judoclub Kiai Ryu

Sport Vlaanderen, Vorselaarsebaan 60, Herentals
• Elke woensdag | 18.30-19.30 | Beginners vanaf 5 jaar
• Elke woensdag | 19.30-20.30 | Gevorderden
• Elke vrijdag | 18.30-19.30 | Beginners vanaf 5 jaar
• Elke vrijdag | 19.30-20.30 | Gevorderden
Trek sportieve kleren aan.
Meer informatie: info@judoherentals.be, gsm 0497-82 18 27, www.judoherentals.be

Makoto Jutsu Do (Ju Jutsu)

Sport Vlaanderen, Vorselaarsebaan 60, Herentals
• Maandag 11, 18 en 25 september | 19.30-21.30 | 15-77 jaar
• Zaterdag 9, 16 en 23 september | 09.00-10.30 | 15-77 jaar
• Zaterdag 9, 16 en 23 september | 10.30-11.30 | 7-14 jaar
Trek sportieve kleren aan (een gesloten T-shirt, polo of sweater). Laat vooraf via e-mail of telefoon weten wanneer u mee komt trainen.
Meer informatie: julius.verachtert@telenet.be, tel. 014-70 38 76, gsm 0474-03 61 50, www.
makotojutsudo.com

Okinawa Karate Herentals

Sportcomplex De Vossenberg, Markgravenstraat 107
• Dinsdag 12, 19 en 26 september | 18.30-19.30 | 7-12 jaar | De Vossenberg
• Dinsdag 12, 19 en 26 september| 19.30-21.00 | +13 jaar | De Vossenberg
Trek sportieve kleren aan. Trainen gebeurt op blote voeten.
Meer informatie: fransvandevel@hotmail.com, www.karateherentals.be

The Wing Revolution

Sportcomplex De Vossenberg, Markgravenstraat 107
• Elke woensdag | 19.30-22.00
Iedereen vanaf 16 jaar kan deelnemen. Trek sportieve kleren aan.
Meer informatie: wt.combat.herentals@telenet.be, gsm 0473-94 42 70, www.thewingrevolution.be
U vindt alle informatie ook op www.herentals.be/maand-van-de-sportclub.

CURSUS- EN
SPORTAANBOD
Schrijf u in voor de computerlessen
van ’t Peeseeke
’t Peeseeke is een openbaar computerlokaal. U kunt er gratis eenvoudige basislessen
volgen. Zo starten er in het najaar nieuwe
cursussen computerwegwijs, internet en
e-mail, fotobewerking, Word, Excel, PowerPoint en tablets. Inschrijven kan ter plaatse
van maandag 28 tot donderdag 31 augustus.
’t Peeseeke is open op maandag, dinsdag,
woensdag en donderdag van 13 tot 16 uur
en op vrijdag van 10 tot 12 uur. Tijdens deze
vrije inloopmomenten kunt u in ’t Peeseeke
ook gewoon komen oefenen, surfen en mailen. Er is altijd een begeleider aanwezig die u
kan helpen.
Meer informatie: ’t Peeseeke, Campus
Spiegelfabriek, Lierseweg 132, tel. 014-24
66 97, www.herentals.be/peeseeke

Tai chi
Centrum OJO organiseert lessen tai chi in
kOsh Campus Scheppersstraat (via Sint-Jansstraat 144). Tai chi is een Chinese bewegingsleer die lichaam en geest helpt te ontspannen. Op woensdag 20 september om 20.45
uur bent u welkom op een gratis proefles en
demonstratie.
Meer informatie: Inge Van den Eynde, tel.
014-51 98 20, www.centrumojo.be

Yoga voor gevorderden en beginners
Seva Yoga Kempen organiseert yogalessen in de turnzaal van vrije basisschool (W)
Onderwijs (Nonnenstraat 14-16, toegang
parkeerterrein via de Koppelandstraat). Op
dinsdag 5 september om 19.30 uur herbeginnen de yogalessen voor gevorderden. Op
donderdag 7 september, ook om 19.30 uur,
start er een nieuwe beginnerscursus. De
eerste les voor beginners is vrijblijvend en
gratis. Inschrijven voor de rest van het jaar
kan op het einde van de les of later. Breng
uw eigen mat en een handdoek mee en
draag losse kleding.
Meer informatie: Seva Yoga Kempen, tel.
014-21 06 76, info@sevayoga.be of op
http://sevayoga.be/

Volleybalclub Sint-Janskring
Iedereen die volleybal wil spelen, kan terecht bij volleybalclub Sint-Janskring. Kinderen die zich willen aansluiten of die eens
willen proberen, kunnen een gratis voorlopige aansluiting van één maand krijgen,
waardoor ze aan alle activiteiten verzekerd deelnemen. De trainingen en thuiswedstrijden van de jeugd vinden plaats
in sporthal De Vossenberg (Markgravenstraat 107).
Meer informatie: Karl Dom, tel. 014-21 86 28,
www.sint-janskring.be
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AANKONDIGINGEN
Kindervertelwandeling door het historische stadscentrum
Op zondag 17 september kunnen kinderen van vijf tot tien jaar samen met hun ouders deelnemen aan de Peestekerswandeling. Trek uw wandelschoenen aan en maak u klaar voor een
flinke wandeling langs het schilderachtige begijnhof en de indrukwekkende tuin van kasteel Le
Paige. Onderweg luistert u naar vertellers Ellen Cambré en Geert De Kockere. Zo komt u onder
meer haarfijn te weten hoe het komt dat Herentalsenaren van oudsher spottend peestekers
worden genoemd.
De wandelingen vertrekken om 14 uur, 14.30 uur, 15 uur, 15.30 uur en 16 uur aan ’t Schaliken
(Grote Markt 35). Er kunnen dertig wandelaars mee per wandeling, dus inschrijven is noodzakelijk. Deelnemen kost 2 euro per persoon, inclusief een kleine versnapering.
Meer informatie en inschrijvingen: dienst toerisme, Grote Markt 35, toerisme@herentals.be,
tel. 014-21 90 88

Historische voordrachten
In september organiseert de Herentalse Geschiedkundige
Kring in samenwerking met vzw Ter Vesten twee interessante lezingen. Op donderdag 14 september spreekt
drs. Sam Van Clemen over het activisme in de Antwerpse
Kempen tijdens de Eerste Wereldoorlog. Op donderdag
21 september geeft Karl van den Broeck de lezing De
echte vader van de pil, over de Turnhoutse gynaecoloog
Nand Peeters (1918-1998). Beide lezingen vinden plaats
in kasteel Le Paige (Nederrij 135) en beginnen om 20 uur.
Meer informatie: www.hgk.be, tel. 014-21 33 33

In the Spotlight: Marc Cosyns
Afscheid nemen is nooit gemakkelijk: niet van geliefden, niet van het leven. Marc Cosyns, arts
gespecialiseerd in palliatieve begeleiding, publiceerde Verhalen voor het sterven gaan. Vijftig
auteurs schreven op zijn vraag gedichten en andere teksten die het denken over dood en afscheid in een nieuw perspectief plaatsen. Op woensdag 27 september is Marc Cosyns om 20
uur te gast in de Lakenhal. Samen met muzikant en componist Rik Verstrepen brengt hij de
gedichten tot leven onder de titel Niemand nooit alleen. De toegang is gratis. U kunt een plaats
reserveren bij het HuisvandeMens.
Meer informatie en inschrijvingen: HuisvandeMens, tel. 014-85 92 90, herentals@demens.nu

Venfeesten aan het Haanheuvelven
Zin in een geanimeerde wandeling en gezellige avond? Kom dan op zaterdag 9 september naar
het Haanheuvelven achteraan de Meivuurstraat. Daar organiseren de Vrienden van de Meivuurstraat de vierde editie van de Venfeesten. Vanaf 18.30 uur start er om de twintig minuten
een begeleide wandeling. Daarna kunt u gezellig bijpraten bij een hapje en een drankje in het
themacafé.
Meer informatie: jorge.leysen@gmail.com

Jelle Van Giel Group - 22 september - Hotel Karmel
Info en reservatie : info@jazzinthals.be
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Dienstencentrum
’t Convent
Initiatielessen bridge
Vanaf donderdag 21 september kunt u
initiatielessen bridge volgen in ’t Convent. De lessen vinden plaats van 13.30
uur tot 16 uur. Een officiële instructeur
leert u het kaartspel stapsgewijs aan.
Na afloop van de lessenreeks is er
mogelijkheid om te blijven bridgen op
donderdag. Wees er snel bij want het
aantal deelnemers is beperkt.
Kunst voor iedereen
Houdt u van een vleugje cultuur? Dan
is de les Kunst voor iedereen iets voor
u. De lessen vinden telkens plaats op
woensdag van 11 tot 12 uur. U luistert
er naar muziek van befaamde componisten, komt meer te weten over schilderkunst en krijgt een andere kijk op
kunstenaars en hun meesterwerken.
Workshop over de cloud
Wat is de cloud? In zes lessen komt u
er alles over te weten en leert u hoe u
ermee kunt werken. Houd er wel rekening mee dat u enkel kunt deelnemen
als u een grondige kennis van Windows
10 hebt. U kunt gebruikmaken van de
computers ter plaatse maar u mag ook
uw eigen laptop met Windows 10 meebrengen.
Activiteiten in het Dorpshuis van
Morkhoven
Elke eerste en derde vrijdag van de
maand bent u van 13 tot 16 uur welkom in het Dorpshuis van Morkhoven.
’t Convent houdt er een hobbyatelier,
waar u kunt breien, haken of naaien, of
samen met de andere bezoekers een
gezelschapsspel kunt spelen. De gezelschapsspellen staan voor u klaar, uw
handwerk moet u zelf meebrengen.
Een keer per maand kunt u op vrijdag
van 13 tot 16 uur komen knutselen
rond een bepaald thema. Daarbij komen verschillende knutseltechnieken
aan bod. De eerste knutselnamiddag
vindt plaats op vrijdag 15 september.
Meer informatie en inschrijvingen:
dienstencentrum ’t Convent,
Begijnhof 17, tel. 014-28 20 00,
dienstencentrum@ocmwherentals.be

Dirk Draulans over het sociaal gedrag van de mens
Bioloog en journalist Dirk Draulans geeft op dinsdag 9 september om 14 uur een lezing in de
Lakenhal. Hij beschrijft er de evolutie van het sociaal gedrag van de mens. De lezing is een organisatie van seniorenvereniging Neos Herentals. De toegang bedraagt 5 euro voor leden en
10 euro voor niet-leden.
Meer informatie en inschrijvingen: Emmy Van Nueten, emmyvannueten@hotmail.com,
tel. 014-51 25 82

Oltimerrondrit tijdens Shop in Thals
Hebt u een oldtimer? Schrijf u dan in voor de vierde editie van de Herentalse oldtimerrondrit. Die vindt plaats
op zondag 15 oktober, tijdens Shop in Thals. De rondrit van ongeveer 100 kilometer start tussen 10 en 11
uur op de Grote Markt. Onderweg kunt u deelnemen
aan een fotozoektocht. Tussen 14 en 17 uur komen alle
deelnemers terug aan op de Grote Markt, waar iedereen de oldtimers kan bewonderen. Deelnemers die
willen, kunnen vanaf 8 uur genieten van een ontbijt. Later op de dag is er ook een barbecue.
Meer informatie en inschrijvingen: Sven Geerts, herentalse.oldtimerrondrit@hotmail.com, gsm
0498-53 58 10

Orgelconcert in de Bovenkerk
Op zondag 17 september om 15 uur bespeelt Wouter
Dekoninck, organist-titularis van de Sint-Geertruikerk in

Leuven, het orgel in de Sint-Waldetrudiskerk. Hij brengt
werk van Bach, Schumann, Beethoven en Mendelssohn. Het
concert is een initiatief van de kerkraad Sint-Waldetrudis in
samenwerking met orgel@herentals en met steun van het
stadsbestuur. De toegang is gratis.

Neem een kijkje achter de schermen
van brandweerpost Herentals
Op zondag 17 september zet de brandweerpost in Herentals
de poorten weer open voor het grote publiek. Van 13 tot 18
uur staan alle brandweervoertuigen opgesteld en geeft het
brandweerpersoneel doorlopend demonstraties. Kinderen
kunnen een rondrit maken met een brandweerwagen en leren blussen met een echte brandweerslang. En ook voor volwassenen zijn er workshops. Wilt
u weten hoe het voelt om te werken in een brandweerpak en met ademlucht? Of wilt u eens
met bevrijdingsmateriaal werken? Dit is uw kans.

China van Qin tot Xi
Op vrijdag 15 september om 14 uur
komt Jef Abbeel langs bij de vrouwenraad voor een interessante geschiedenisles over China. De lezing vindt plaats
in het Koetshuis in het Stadspark (de
vroegere jeugddienst) en is gratis. Alle
vrouwen uit Herentals, Noorderwijk
en Morkhoven zijn welkom. De lezing
verloopt in samenwerking met Vormingplus Kempen
Meer informatie: Louiza Van Sand,
tel. 014-22 00 55

Gymlessen Gezinsbond
In september start bij de Gezinsbond
van Herentals een nieuwe reeks damesgym. Onder leiding van een ervaren lesgeefster volgt u elke donderdagavond turnlessen. Ook niet-leden
kunnen deelnemen.
Meer informatie: Hilde Peelaerts,
tel 014-70 40 98, hilde.peelaerts@
telenet.be, gezinsbondherentals.be/
turnen

Ontmoetingsfeest
Op zaterdag 23 september vindt het
ontmoetingsfeest plaats voor mensen
van een vreemde nationaliteit en alle
belangstellenden. U mag veel ambiance verwachten, muziek, dans en lekker
eten voor een zeer democratische prijs.
De locatie is zoals altijd het buurthuis
van Diependaal (Musketstraat 100).
Het ontmoetingsfeest start om 11.30
uur en sluit af rond 17 uur.
Meer informatie: Wendy
(0477-39 66 77) of Sofie (0492-58 03 03)

Tweedehandsbeurs Gezinsbond Morkhoven
Op zondag 24 september 2017 kunt u in de parochiezaal van Morkhoven (Goorstraat 1) naar de tweedehandsbeurs van de Gezinsbond Morkhoven. De beurs vindt plaats tussen 10.30 en 12.00 uur. U
vindt er speelgoed, kleding en materiaal voor kinderen. Kandidaat-verkopers reserveren hun tafel bij
Inge Cornelis, tel. 014-72 79 21, ingeborg.cornelis1@telenet.be. Iedereen is van harte 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.
ZA 26/08

UIT
SPORT
INFO

Van 27/08 KERMIS
tot 29/08
MA 28/08 BLOED

Uitreiking van de Nestorprijzen / cc ’t Schaliken / 15 uur
Neteland Natuurloop / Lichtaartseweg 80 / 9.30 uur
Infodag CVO DTL / Eetzaal kOsh Campus Collegestraat / Van 10
tot 12 uur / Info: tel. 014-23 23 70
Kermis / Morkhoven

Bloedinzameling Rode Kruis / Zaal ’t Hof, Grote Markt 41 / Van
17 tot 20.30 uur
Inschrijvingsperiode voor de computercursussen van
Van 28/08 INFO
’t Peeseeke / Lierseweg 132 / Info: tel. 014-24 66 97,
tot 31/08
peeseekeherentals@gmail.com
Kermisjogging / Morkhoven
DI 29/08 SPORT
RAAD
Raad voor Maatschappelijk Welzijn / Kantoor van de OCMWsecretaris, Nederrij 133/A / 20 uur
Van 01/09 TENTOON Charles-Auguste Fraikin – Septemberdagen vzw Ter Vesten /
Kasteel Le Paige / Op vrijdag, zaterdag en zondag van 14 tot 17 uur
tot 24/09

ZO 03/09

Natuurpunt – Turen naar Vogelkuren / Vogelkijkhut
Snepkensvijver, Lichtaartseweg / 9 uur / Info: Julien,
tel. 014-51 61 57
Gemeenteraad / Raadzaal administratief centrum,
DI 05/09 RAAD
Augustijnenlaan 30 / 20 uur
Van 08/09 TENTOON Dzia Krank – Street Art / Lakenhal / Op vrijdag, zaterdag en
zondag van 14 tot 17 uur
tot 29/10
ZA 09/09 TENTOON Open Monumentendag / Tentoonstelling over De Roest en de
Zaat / Lynx Automation, Wuytsbergen 2 / Van 13.30 tot 17 uur
WANDEL Open Monumentendag / Wandeling met gids / Lynx
Automation, Wuytsbergen 2 / 14 uur
OPEN
Tuinfeest en rommelmarkt / WZC Vogelzang, Vogelzang 1 /
13.30 uur / Info: tel. 014-76 21 00
UiT
Venfeesten / Haanheuvelven (achteraan in Meivuurstraat) /
18.30 uur
LEZING
Dirk Draulans – Samen voor ons eigen / Lakenhal / 14 uur
ZO 10/09 TENTOON Open Monumentendag / Tentoonstelling over De Roest en de Zaat
/ Lynx Automation, Wuytsbergen 2 / Van 10 tot 17 uur
WANDEL Open Monumentendag / Wandeling met gids / Lynx Automation, Wuytsbergen 2 / 10 uur en 14 uur
TENTOON Tabula Rasa in ’t groen / Van 11 tot 18 uur / Begijnhof 1
OPEN
Open dag dienstencentrum ’t Convent / Begijnhof 17 / Van 11
tot 18 uur
OPEN
Open Dag Sint-Sebastiaansgilde / Begijnhof
JEUGD
Dzia Krank – Workshop Graffiti / Stadspark / 14.30 uur
TUIN
TuinHier – Bloemschikken rond het thema herfst / Eetzaal
kOsh Campus Scheppersstraat / 10 uur
KUNST
Montmartre / Begijnhof / Van 11 tot 18 uur
Grijze Panters – Wandeling naar Gasthuiskapel / ’t Convent,
DI 12/09 SENIOR
Begijnhof / 17 uur / Info: Joke, tel. 014-22 04 07
Sam Van Clemen – Activisme in de Antwerpse Kempen tijdens
DO 14/09 LEZING
W.O. I / Kasteel Le Paige, Nederrij 135 / 20 uur
RAAD
Milieuadviesraad / Administratief centrum, Augustijnenlaan
30 / 20 uur
Knutselnamiddag / Dorpshuis Morkhoven / Van 13 tot 16 uur
VR 15/09 SENIOR
VROUW
Vrouwenraad i.s.m. Vormingplus Kempen / Jef Abbeel – China
van Qin tot Xi / Koetshuis, Stadspark / Van 13.30 tot 16.30 uur
/ Info: Louisa, tel. 014-22 00 55
LEZING
Lieven Scheire – Live@Nerdland / Bibliotheek, Gildelaan 13 /
20 uur - VOLZET
Fietsgraveren / Verkeerspark Vorselaarsebaan / Van 13 tot 16
ZA 16/09 FIETS
uur
Feestmarkt Dag van de Landbouw / Belgiëlaan
ZO 17/09 UIT
ORGEL
Wouter Dekoninck – Orgelconcert / Sint-Waldetrudiskerk / 15 uur
OPEN
Open dag brandweerpost Herentals / Oud-Strijderslaan 2 /
Van 13 tot 18 uur
Familiegroep Dementie: mensen met dementie ondersteunen
DI 19/09 SOCIO
/ WZC Vogelzang, Vogelzang 1 / 14 uur
INFO
VIVA-SVV: het maken en de mogelijkheden van kruidenzalf /
WO
Well2Day-centrum / Zandstraat 42 / 20 uur
20/09
NATUUR

DO 21/09 INFO
LEZING

VR 22/09
ZA 23/09

FEEST

ZO 24/09

WOORD

FEEST

FEEST
TUIN

20

Kempen2020: infocafé energiemeesters / ’t Convent, Begijnhof 17 / 19 uur
Karl van den Broeck – De echte vader van de pil / Kasteel Le
Paige, Nederrij 135 / 20 uur
Cultuurquiz tien jaar ’t Schaliken / Foyer / 20 uur
Barbecue tien jaar ’t Schaliken en optredens / Grote Markt /
Vanaf 17 uur
Boeken en Bubbels: Luc Appermont / Lakenhal / 10:30 uur
Openingsfeest / ’t Schaliken (schouwburg en buitenplein) en
Grote Markt / Vanaf 14 uur
TuinHier – Kweken van komkommers en meloenen / Eetzaal
kOsh Campus Scheppersstraat / 10 uur
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DI 26/09

Raad voor Maatschappelijk Welzijn / Kantoor van de OCMWsecretaris, Nederrij 133/A / 20 uur
JEUGD
Scholenveldloop / Netepark / Van 9 tot 11.45 uur
In the Spotlight: Marc Cosyns / Lakenhal / 20 uur
WO 27/09 UiT
RAAD
Derdewereldraad / Benedenzaal administratief centrum,
Augustijnenlaan 30 / 19 uur
WERELD
Startvergadering Wereldtals VII / Benedenzaal administratief
centrum, Augustijnenlaan 30 / 19 uur
Grijze Panters – Bezoek Den Gouden Haan in Nijlen / 14 uur /
DO 28/09 SENIOR
Info: Joke, tel. 014-22 04 07
RAAD
Jeugdraad / Koetshuis Stadspark / 19.30 uur
Van 29/09 TENTOON De Link en HETGEVOLG – Wie denkte gij da kik ben? / Kasteel
Le Paige / Op vrijdag, zaterdag en zondag van 14 tot 17 uur
tot 05/11
VR 29/09 KLASSIEK Lautten Compagney en Calmus Ensemble (Musica Divina) –
Hoe klonk 1517? / Sint-Waldetrudiskerk / 20 uur
Roland Van Campenhout, Steven De bruyn, Derek en Rony
ZA 30/09 MUZIEK
Verbiest (voorprogramma: Bart Buls) – In Concert / Schouwburg ’t Schaliken / 20 uur
RAAD

ACTIEVE SENIOR
OKRA Sint-Waldetrudis
TURNEN
Elke dinsdag
Elke woensdag

FIETSEN

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

Elke donderdag PETANQUE

’t Convent / Van 13.30 tot 17 uur / Info:
Wies Lathouwers, tel. 014-21 53 37

Elke donderdag DANSEN

Dansen zonder partner / Sportcomplex De
Vossenberg / Van 13.30 tot 15.30 uur / Info: Wieza
Bosmans, tel. 014-21 87 78

OKRA Sint-Antonius
PETANQUE
Elke maandag
Elke woensdag

FIETSEN

’t Convent / Van 14 tot 17 uur / Info:
Mia Driesen, gsm 0486-40 33 93
Vertrek aan de Sint-Waldetrudiskerk / 13.30 uur /
Info: Jef De Heel, tel. 014-21 85 54

OKRA Onze-Lieve-Vrouwparochie
FIETSEN
Vertrek aan Onze-Lieve-Vrouwkerk / 13 uur
Elke dinsdag
Plein in de Rozenstraat / 13.30 uur / Info: André,
Elke woensdag PETANQUE
gsm 0479-72 15 56

Elke donderdag HOBBYCLUB
VOOR
DAMES

Info: Martha Verlinden, tel. 014-21 39 56

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 15uur

AQUAGYM

Netepark / Van 15.15 tot 16 uur en van 16.15 tot
17 uur

Elke dinsdag

NORDIC WALKING

Netepark / Van 9.55 tot 11.50 uur

Elke woensdag

SENIORENFITNESS

De Vossenberg / Van 10 tot 11 uur

Elke donderdag BADMINTON
AQUAFITNESS
Elke vrijdag

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

JONG
Elke vrijdagnamiddag
Vrijdag- en
zaterdagavond

HAPPY HOUR:

1 euro per consumptie jc 2200, grote markt 41 /
van 15 tot 17.30 uur

DE RUSTIGE

JC 2200, Grote Markt 41 / 20 uur

GEZONDHEIDSWANDELINGEN
Netepark / 10 uur
Elke maandag en woensdag
Administratief centrum / 10 uur
Elke dinsdag en woensdag
Op feestdagen zijn er geen wandelingen.

BURGERZAKEN
Geboorten
04/05
06/05
07/05
08/05
11/05
11/05
12/05
13/05
16/05
16/05
17/05
19/05
19/04
22/05
22/05
22/05
22/05
23/05
23/05
25/05
27/05
27/05
29/04
29/05
30/05
02/06
03/06
04/06
04/06
05/06
06/06
07/06
10/06
10/06
13/06
16/06
26/06
27/06
27/06
28/06
29/06
30/06
03/07
04/07
04/07
05/07
11/07
11/07
11/07
15/07
16/07
17/07

Ian, zoon van Nikky Corthout en Jonathan Royaert
Tuur, zoon van Marieke Van Hove en Joris Hoeylaerts
Collin, zoon van Michelle Mertens en Philippe Geudens
Noa, dochter van Dagmar Voets en Benny Baeyens
Lewis, zoon van Tine Leysen
Vincent, zoon van Nathalie Heylen en Niels Bollen
Fenna, dochter van Sarah Van Looy en Nick Smeuninx
Asiya, dochter van Rajae El-Allaoui en Said El-Hamrani
Mila, dochter van Saskia Blockx en Steve Daniels
Alexander, zoon van Nancy Caers en Jeffrey Celen
Mare, dochter van Karen Claes en Bram Van Roy
Paris, dochter van Stephanie Leys en Volkan Caglar
Louise, dochter van Sandra Goovaerts en Lars Bunneghem
Aline, dochter van Bieke Verhaegen en Peter Verpoorten
Roos, dochter van Bieke Verhaegen en Peter Verpoorten
Sara, dochter van Annelies Van Gestel en Sven Van den Bruel
Wies, zoon van Sarah Willems en Steven Trindade
Mirre, dochter van Nancy Gevers en Kevin Meuris
Aurélie, dochter van Helena Helsen en Nicholas Robeyn
Tibo, zoon van Marlies Van Mensel en Jelle Janssens
Emma, dochter van An Moons en Wim Calders
Faisal, zoon van Rukaya Alhassan en Abdul Djibrila
Nestor, zoon van Ruth Van Tendeloo en Matthias Verhegge
Marie-Lou, dochter van Isabelle Van Peer en Kristof Dirix
Harut, zoon van Julieta Karapetyan en Mkrtich Tadevosyan
Abigail, dochter van Hannah Addai en Peter Afriyie
Abby, dochter van Stefanie Claes en Dimitri Put
Emelien Rose, dochter van Lacuesta Rivera en Tabuena Er Perez
Dimitri, zoon van Iryna Revutska en Volodymyr Revutskyy
Viktor, zoon van Liesbeth Truyers en Vincent Auwers
Ben, zoon van Sandy Schoovaerts en Pieter Laureys
Neel, zoon van Gwenny Verhaegen en Evelien Verhoeven
Belle, dochter van Kizzy Wuyts en Jimmy Meeus
Liv, dochter van Dana Flies en Emoguy Djippeu
Lisa, dochter van An Geysen en Marco Schilders
Feliz, dochter van Dorien Junco en Gerry Janssens
Lyan, zoon van Jessica Willems en Wim Bosmans
Rosalie, dochter van Miriam Creten en Giovanni Van den Bosch
Kyano, zoon van Selina Arens en Steve Gorrens
Fee, dochter van Kim Topff en Quinten Gillis
Lena, dochter van Elke van de Put en Tijl Willekens
Jasin, zoon van Aferdita Xhemajli en Mentor Sulja
Jay-Linn, dochter van Charlot Vekemans en Sven Janssens
Polette, dochter van Ann Horemans en Stefan Hendrickx
Ayden, zoon van Diny Vermeulen en Yannick de Brabander
Odette, dochter van Evelyne Verelst en Kris Colson
Robbe, zoon van Kathy Wuyts en Davy Meuldermans
Lenthe, dochter van Tinne Haest en Glen Engels
Flor, zoon van Tinne Claes en Bart Vorsters
Lava, dochter van Paiman Rasheed Baqi en Hajar Yasin
August, zoon van Charlotte Marinus en Sam Kayaert
Abdul, zoon van Ayfer Bektas en Yunus Bektas

18/07
18/07
20/07
20/07
25/07
26/07

Jesse, zoon van Annelies Blaaubeen en Hans Van Thielen
Lou, zoon van Lore Gebruers en Jeroen Spiessens
Nova, dochter van Natasja Van Loy en Kevin Bellens
Mihaela, dochter van Elena Damaschin en Oleg Damaschin
Mathis, zoon van Kelly Verjans en Kristof Van Eycke
Isaac, zoon van Anna Rits en Lander Bouwen

Overlijdens
04/05
06/05
07/05
08/05
11/05
14/05
15/05
20/05
20/05
22/05
23/05
24/05
24/05
03/06
06/06
08/06
09/06
09/06
09/06
09/06
09/06
13/06
13/06
18/06
22/06
25/06
29/06
29/06
30/06
01/07
02/07
06/07
07/07
10/07
13/07
14/07
19/07
22/07
23/07
27/07
27/07
27/07
28/07
31/07

Martha Soeters (91), weduwe van Joannes Van Rompaey
Gilberta Janssens (80)
Guido Travers Jozef August (76)
Alphonsus Aerts (79), echtgenoot van Maria Verreydt
Ingrid Verbeeck (43), echtgenote van Petrus Valentijn
Carine Hagen (49), echtgenote van Herman Mertens
Anna Broos (74), echtgenote van Alois Deckx
Helena Ceuleers (91), weduwe van Hugo Climan
François Vleugels (67), echtgenoot van Petronella van Limpt
Maurits Verelst (89)
Maria Horemans (87), echtgenote van Alphonsus Van Doninck
Luciana Vercammen (88), weduwe van August Van Genechten
Ignatius Mertens (87), echtgenoot van Mathilda Lachi
Valentina Vereecken (84), weduwe van Petrus Scheirlinck
Hendrikus Nijenhuis (76), echtgenoot van Maria Janssens
Joanna Beerten (90), weduwe van Clement Steynen
François De Potter (81), echtgenoot van Ida Cramm
Delphina Geeraerts (94), weduwe van Isidoor Van Rompaey
Ludovicus Van De Sande (78), echtgenoot van Paula Smets
Margareta Keersmaekers (86), weduwe van Jozef Maris
Franciscus Goris (96), weduwnaar van Maria Gijsen
Louis Goormans (84), echtgenoot van Maria Moons
Eddie Janssens (63), echtgenoot van Maria Saelen
August Van Royen (75), echtgenoot van Rosemonde Leducq
Maria Vercammen (66), weduwe van Jozef Van den Eynde
Rosa Geukens (87), weduwe van Josephus Donkers
Irma Veris (85), weduwe van Franciscus Baeten
Adriana Verschoor (87), echtgenote van Jan van Buren
Hilda Goossens (82), echtgenote van Jozef Helsen
Jozef Heylen (67), echtgenoot van Rita Vermeulen
Cesarine Couwenbergh (88), weduwe van André Cornille
Francisca Rombouts (90), weduwe van Jozef Pauwels
Wilhelmus Smedts (71), echtgenoot van Margaretha De Backer
Jozef Andries (80), echtgenoot van Jacqueline Van Hemel
Cindy Van Otten (41), echtgenote van Wim Donckers
Alice Verboven (67), echtgenote van Josephus Baeyens
Franciscus Geeraerts (80), echtgenoot van Martha Klockaerts
Germain De Bruycker (77), echtgenoot van Reinelde Pauwels
Maria Janssens (78), weduwe van Roger Deckers
Ludovicus Smeyers (68), echtgenoot van Simone Van Loy
August Cools (92), weduwnaar van Louisa Goris
Anna Van Dijck (96), weduwe van Carolus Vanlommel
Maria Gebruers (88), weduwe van Karel Dierckx
Bonifaas Vermeerbergen (81), weduwnaar van Maria Kleijssen

Huwelijken
Dirk Van Baelen en Isabelle Boelen
Dewinter Geert en Inge Horemans
Luc Goor en Annick Wils
Dirk Janssens en Khatun Hamzoyan
Dries van der Groep en Steffi Schurmans
Mathias Willems en Yana Helsen
Philip Ardies en Charlotte Vanreusel
Ben Maes en Lisa Bergmans
Roel Van Mogh en Isabel Tegenbos
Maarten Hoey en Renee Poortmans
Johan Dries en Ria De Belser
Wilfried De Strijcker en Annick Bauweraerts
Peter Barbiers en Pascale Tegenbos
Bart Laenen en Evi Vervoort
Christof Van Hove en Ans Geerinckx

Tati Dadi Da Silva en Manuel Goveia Carla Carina
Nico Vissers en Iris Peleman
Joris Rutten en Sofie Maeyninckx
Emran Bajramov en Mirsadet Demirova
Pascal Gigas en Dagmar Daneels
Thomas Van Remortel en Charlotte Dillen
Bart Peeters en Wendy Wuyts
Martin Cornelissen en Lisa de Mûelenaere
Tom Vervloet en Shari Branckaerts
Joris Diels en Kathelijne Lemmens
Glenn Veltmans en Lore Buelens
Noël Van Roy en Silke Wouters
Ricardo Laureys en Ilse Loodts
Yentl Steppe en Robine Vleugels
Christophe Van Looy en Wendy Versweyvelt

Brett Bervoets en Sofie Peeters
Tom Claes en Joke Coenen
Tim De Kinder en Virginie Vrolijkx
Sam Oppong-Akowua en Sandra Owusu-Ansah
Johan Dillen en Wendy De Raet
Ruben Buts en Jorien Baeten
Eli Bekers en Latoya Van der Stock
Glenn Renders en Daisy Verresen
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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 Bertels

Politie, brandweer, veiligheid en openbare orde,
algemeen beleid en coördinatie, communicatie
en informatie, openbaar werk en gemeentelijk
patrimonium, bevolking en burgerlijke stand,
ondergeschikte besturen (OCMW en kerkfabrieken)
Eerste en derde maandag van de maand
van 18.30 tot 19 uur, vrijdag van 9 tot 11 uur of na afspraak
[i] burgemeester.jan.bertels@herentals.be

schepen Mien Van Olmen

Ruimtelijke ordening, milieu en groenvoorzieningen,
monumenten en landschappen, landbouw en
plattelandsontwikkeling
Alleen na afspraak
[i] schepen.mien.van.olmen@herentals.be

schepen Ingrid Ryken

Cultuur, bibliotheek, kunstonderwijs, archief, erfgoed
en museumbeleid, toerisme en jumelages
Maandag van 18.30 tot 19 uur of na afspraak
[i] schepen.ingrid.ryken@herentals.be

schepen Liese Bergen

Sport, personeel, gezondheidsbeleid, financiën
Maandag van 18.30 tot 19.30 uur of na afspraak
[i] schepen.liese.bergen@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, sociale
economie en seniorenprojecten, huisvesting
Maandag van 10 tot 12 uur of na afspraak
[i] schepen.anne-mie.hendrickx@herentals.be

schepen Bieke Baeten

Jeugd, internationale samenwerking, informatica,
kinderopvang
Alleen na afspraak
[i] schepen.bieke.baeten@herentals.be

schepen Fons Michiels

Sociale zaken en voorzitter OCMW
Alleen na afspraak
[i] voorzitter@ocmwherentals.be
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Zitdagen
De zitdagen vinden plaats in de discrete loketten van het stadsloket
(administratief centrum, Augustijnenlaan 30)

Federale pensioendienst werknemers

eerste maandag van 9 tot 11.30 uur en van 13.30 tot 15.30 uur

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

Federale pensioendienst zelfstandigen

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

Commissie voor Juridische Bijstand

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

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

Opvanggezinnen

enkel na afspraak: tel. 014-26 71 18

Fonds voor arbeidsongevallen

elke eerste vrijdag van de maand van 9 tot 12 uur in De Warande,
Warandestraat 42, Turnhout
[i] www.faofat.be of tel. 02-506 84 72

NUTTIGE TELEFOONNUMMERS
Alegria open huis voor mensen met kanker 

DRINGENDE HULP
Brandweer

100 of 112

Ziekenwagen

100

Politie

101

Antigifcentrum

070-245 245

Gasgeur

0800-65 065

WACHTDIENSTEN
Apothekers

Nederrij 133/A

0475-54 71 44

Anonieme Alcoholisten René 014-51 20 51 Karel  014-51 55 48
Lydi 

014-22 25 17

Autisme-telefoon 

078-15 22 52

Awel 

102

Boskat 

014-23 31 36

CardStop 

070-344 344

Centrum Algemeen Welzijnswerk,
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

014-28 50 50

Academie voor Beeldende Kunst Markgravenstraat 89

014-21 08 08

Child Focus 

116000

Contact Center Personen met een Handicap 

0800-987 99

deN Babbelhoek praatgroep Nederlands voor anderstaligen


0472-22 86 71 / 014-22 17 81

Den Brand dagbesteding voor mensen met een handicap

STADSDIENSTEN
Administratief centrum - Augustijnenlaan 30 

CAW de Kempen, Hofkwartier 23 

014-28 51 55

Academie voor Muziek, Woord en Dans -



014-84 12 00

De Dorpel, Boerenkrijglaan 16 

014-21 40 73

De Fakkel vereniging waar armen het woord nemen


0487-99 06 23 / 014-21 40 73

Diabetes Infolijn 

0800-96 333

Dienstencentrum voor senioren, Begijnhof 17 

014-28 20 00

Hikstraat 28

014-21 33 05

Belastingen

02-575 82 60

Bibliotheek - Gildelaan 13

014-85 97 50

bpost - Belgiëlaan 51

022-012 345

Drughulp - Hofkwartier 23 

014-23 34 01

Brandweer - Oud-Strijderslaan 1

014-25 82 10

Eandis 

078-35 35 00

Cultuurcentrum ’t Schaliken - Grote Markt 35 

014-21 90 88

Eigen Haard - Augustijnenlaan 28/6 

014-85 98 00

Defecten aan de openbare verlichting

0800-6 35 35

Holebifoon 

0800-99 533

DocStop 

00800-2123 2123

De Lijn 

070-220 200

Infopunt Dementie 

014-28 20 00

Diftar-informatielijn 

0800-97 687

IOK - Geel 

014-58 09 91

Hummeltjeshof - Augustijnenlaan 22 

014-23 17 18

JAC - Hofkwartier 23 

014-23 34 01

Kringwinkel Zuiderkempen - Lierseweg 132/A 

015-23 73 93

Kankerlijn 

0800-35 445

Netepark - Vorselaarsebaan 

014-85 97 10

NMBS - Herentals 

03-229 56 14

MS-liga Antwerpen 

03-887 48 18

OCMW (sociale dienst) - Nederrij 133/A 

014-24 66 66

PIDPA (klantenservice) 

0800-90 300

Politiezone Neteland - Molenvest 23 

014-24 42 00

Slachtofferhulp - Hofkwartier 23 

014-21 08 08

Recyclagepark - Hemeldonk 10 

014-85 92 40

Sportdienst - De Vossenberg, Markgravenstraat 107  014-28 52 50

Tele-onthaal 

106

Vertrouwensartsencentra 

02-533 12 11

Vlaamse Wegentelefoon 

0800-122 66

Sport Vlaanderen Herentals - Vorselaarsebaan 60 

014-85 95 10

Stadsarchief - Augustijnenlaan 1 

014-21 28 00

Vzw OpWeg, ondersteuning van personen met een handicap

Stedelijke Werkplaats - Hemeldonk 

014-28 50 50



014-23 18 80

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) 

105
03-830 30 25
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OPENINGSTIJDEN STADSDIENSTEN
MA

DI

WO

DO

VR

ADMINISTRATIEF CENTRUM

09.00-12.00
13.30-16.00
17.00-19.30

09.00-12.00

09.00-12.00

09.00-12.00

09.00-12.00

CC ’T SCHALIKEN EN TOERISME

na afspraak

09.00-12.00
13.30-16.00

09.00-12.00
13.30-16.00

09.00-12.00
13.30-16.00

09.00-12.00
13.30-16.00

10.00-14.00

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

ZA

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

HUMMELTJESHOF

07.00-18.00

07.00-18.00

07.00-18.00

07.00-18.00

07.00-18.00

SPORT EN JEUGD

09.00-12.00
13.30-16.00
17.00-19.30

09.00-12.00
13.30-16.00

09.00-12.00
13.30-16.00

09.00-12.00
13.30-16.00

09.00-12.00
13.30-16.00

STADSARCHIEF

09.00-12.00
13.30-16.00
17.00-19.00

09.00-12.00
13.30-16.00

na afspraak

na afspraak

STEDELIJKE WERKPLAATS

08.00-12.00
12.30-16.00

08.00-12.00
12.30-16.00

08.00-12.00
12.30-16.00

08.00-12.00
12.30-16.00

08.00-12.00
12.30-16.00

OCMW SOCIALE DIENST

09.00-11.45
18.00-19.00

09.00-11.45

09.00-11.45

09.00-11.45

09.00-11.45

DIENSTENCENTRUM ’T CONVENT

09.00-17.00

09.00-17.00

09.00-17.00

09.00-17.00

09.00-17.00

KRINGKRUIDENIER

10.00-17.00

10.00-17.00

10.00-17.00

ONTMOETINGSRUIMTE DE CIRKEL

13.00-17.00

10.00-17.00

10.00-17.00

13.00-16.00

13.00-16.00

13.00-16.00

13.00-16.00

10.00-12.00

07.30-08.30
12.00-16.30

07.30-08.30
12.00-16.30
17.30-21.00

07.30-08.30
12.00-13.00
14.00-21.00

07.30-08.30
12.00-16.30
17.30-21.00

07.30-08.30
12.00-16.30
17.30-21.00

09.00-17.00

09.00-17.00

17.30-21.00

14.00-21.00

17.30-21.00

17.30-21.00

09.00-17.00

09.00-17.00

OPENBAAR COMPUTERLOKAAL
’T PEESEEKE

HET NETEPARK
WEDSTRIJDBAD
RECREATIEBAD EN
DOELGROEPENBAD

Tot en met zondag 3 september is het recreatiedomein elke dag open van 10 tot 21 uur. Het eerste uur kunt u enkel gebruikmaken van
de speeltuin. De zwembaden en het sport- en spelaanbod openen om 11 uur. Van 14 tot 16 uur is het wedstrijdbad een pretbad met veel
spelmateriaal!
Op maandag 4 en dinsdag 5 september zijn alle zwembaden gesloten voor onderhoudswerkzaamheden. Het recreatiebad blijft gesloten
tot en met vrijdag 8 september en het wedstrijdbad tot en met vrijdag 15 september. Het doelgroepenbad is opnieuw gesloten van maandag 11 tot en met vrijdag 15 september. Het buitenbad blijft open tot en met donderdag 14 september.
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