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

Lekkers met streken
Op zaterdag 14 oktober staat het Lekkers met Strekenterras op de Grote Markt. Twaalf lokale producenten
van hoeve- en streekproducten zetten er hun producten
in de kijker. Wandel rustig langs de kraampjes om
kennis te maken met de producten, en zet u daarna op
het gezellige terras om er uitgebreid van te genieten.
Het Lekkers met Streken-terras is een organisatie
van het stadsbestuur, de provincie Antwerpen en de
middenstandsvereniging.
De deelnemers
•  Appelen Roes – appelen, peren, sappen
•  Bakkerij Mens – Herentalse Boompjes
•  Belgische Saffraan – saffraanproducten
•  Brouwerij Leysen – bier
•  Chocolatier Lornoy – chocolade en patisserie
•  De Kijfelaar – biologische groenten, aardappelen en vlees
•  Den Berk Délice – tomaten
•  Het ijskoetje – ijs
•  Hobbybrouwers Hopscheppers vzw – bier
•  Roothooft – schuimwijn
•  Vibe Distillers – gin
•  Wijndomein Het eiken vat – witte en rode wijn

Op 14 en 15 oktober vindt bovendien de herfsteditie plaats van Shop in Thals. De
winkeliers in het stadscentrum verwelkomen u met open armen en zorgen voor
animatie in de winkelstraten. Op zondag zijn de winkels open van 13 tot 17.30 uur.
U kunt die namiddag ook de wagens van de Herentalse Oldtimersrit bewonderen.
Zij komen tussen 14 en 17 uur aan op de Grote Markt.

voorwoord ...

DEZE MAAND

Gezond en gezellig
Afgelopen maand werd na twintig jaar een gloednieuwe Voedingsdriehoek voorgesteld, en we krijgen er ineens ook een bewegingsdriehoek bij. De nadruk ligt op evenwichtige voeding, met meer aandacht voor groenten
en fruit, voor plantaardige producten, en daarnaast ook op meer bewegen. Bewegen en
evenwichtige voeding zijn de basis van een goed leven, iets waar we als stad ook willen
aan meewerken. Het is dan ook belangrijk dat we als stad de adviezen van de nieuwe Voedings- en bewegingsdriehoek mee ter harte nemen en initiatieven opzetten.
Jonge ouders kunnen dit al dadelijk in de praktijk omzetten. Met het nieuwe project ‘Fit
met je kind’ krijgen zij alle tips om samen met hun kinderen te bewegen en gezond te eten.
Maar ook de culinaire genieter kan zijn gading vinden. Wie bijvoorbeeld zijn groenten bij
een lokale boer koopt, kan thuis eigenhandig een lekkere, gezonde en gevarieerde maaltijd op tafel zetten.
En wie weet wilt u het echt gezellig maken? Dan kunt u altijd meedoen met het project
‘Dine with us’. Daarbij spreken een rasechte Herentalsenaar en een nieuwkomer af om
samen te kokkerellen en te eten. Gezond en gezellig natuurlijk!
Uw burgemeester
Jan Bertels
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Inspraakmoment omvorming bos aan kerkhof
Noorderwijk

Openbaar onderzoek naar straatnaam Ganzenplein
Nieuw woonproject op de Molekens
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Hondenpoepzakjes
horen in de vuilbak
Meer informatie: nv Eigen Haard, Augustijnenlaan 28/6, tel. 014-85 98 02
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Gezocht: hondenbaasjes met stijl!
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Onderhoud aan spoorwegovergang Lichtaartseweg
Infrabel voert gedurende twee weekends onderhoudswerkzaamheden uit aan de
spoorwegovergang op de Lichtaartseweg. Hierdoor is de doorgang voor het autoverkeer
afgesloten van zaterdag 30 september om 7 uur tot zondag 1 oktober om 20 uur en van
zaterdag 7 oktober om 7 uur tot zondag 8 oktober om 20 uur. De omleiding richting Kasterlee
loopt via de ring, Sint-Jobsstraat en Zavelbosstraat in Herentals, de Watertorenstraat,
Kasteelstraat en Lichtaartseweg in Olen en de Olensteenweg in Lichtaart. Omdat deze route
ook geldt als omleiding voor werkzaamheden in Lichtaart, zal de verkeersdrukte in deze
straten zeker toenemen. Fietsers en voetgangers kunnen via de voetwegen doorsteken tussen
Poederleeseweg, Rankenstraat, Wijngaard en Lichtaartseweg.
Hebt u vragen over de werkzaamheden aan de spoorlijn, neem dan contact op met Infrabel via
het gratis telefoonnummer 0800-55 000 of mail naar info.projecten@infrabel.be. Voor vragen
over de dienstregeling kunt u terecht bij de NMBS op 02-528 28 28 of op www.railtime.be.

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

Geef uw
contactgegevens door
aan het Rijksregister
Sinds kort kunt u uw contactgegevens
op vrijwillige basis meedelen aan het
Rijksregister. Het gaat om uw telefoonnummer, gsm-nummer, faxnummer en
e-mailadres. Uw gegevens zijn toegankelijk voor een aantal instanties die daartoe
gemachtigd zijn. Zo kan het stadsbestuur
de gegevens bijvoorbeeld gebruiken om
sneller met u te communiceren.
U kunt uw contactgegevens zelf
aanvullen, wijzigen of schrappen in uw
rijksregisterdossier. Surf naar www.
herentals.be/mijn-dossier en klik op
de link. Om u aan te melden hebt u uw
identiteitskaart, uw pin-code en een
kaartlezer nodig. U kunt uw gegevens
ook doorgeven bij het stadsloket. Dat
kan zonder afspraak aan het onthaal.

Huur een
assistentiewoning in
Sint-Anna

Allerheiligen en Allerzielen
In de periode rond Allerheiligen doen de stadsdiensten
extra hun best om de begraafplaatsen netjes te houden.
Ook u kunt een handje toesteken door afgestorven planten en verwelkte bloemen op de graven te verwijderen.
Als dat niet gebeurt, doen de stadsdiensten het in de
loop van december. Potten die u graag terug wilt, kunt
u dus het beste wegnemen voor 1 december. Het stadsbestuur vraagt u om zeker geen potten in te graven. Dat
bemoeilijkt het onderhoud en maakt de doorgang tussen
de perken smaller. Om te voorkomen dat uw bloempot omvalt, kunt u een bloempothouder gebruiken. De stad stelt ze gratis ter beschikking.
De begraafplaatsen van Herentals, Noorderwijk en Morkhoven zijn elke dag te voet toegankelijk
van 8 tot 18 uur. Mensen die slecht te been zijn, mogen op vrijdag van 13 tot 15.30 uur en op
zaterdag van 13 tot 17 uur met hun wagen op de begraafplaats van Herentals. Alleen op vrijdag
27 oktober en zaterdag 28 oktober is dit, voor de veiligheid van de vele bezoekers, niet toegestaan.
Om de drukte aan de begraafplaats in Noorderwijk op te vangen, geldt er van dinsdag
31 oktober om 15 uur tot vrijdag 3 november om 9 uur eenrichtingsverkeer in de Groenstraat
en de Bremstraat, in de richting van de Servaas Daemsstraat naar de Keinigestraat.

De assistentiewoningen van Sint-Anna
bevinden zich te midden van het groen
aan de Vorselaarsebaan. Ze kunnen
worden gehuurd door nog actieve
senioren die kiezen om in een mooie,
beschermde omgeving te wonen. De
flats hebben alle comfort en zijn zeer
energiezuinig. Sint-Anna biedt u zorggarantie en de voordelen van wonen
in een gemeenschap, met behoud van
alle privacy.
Voor meer informatie en een
rondleiding kunt u contact opnemen
met Inge Gommers (tel. 014-24 89 02,
ingegommers@ocmwherentals.be).
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Waardevol bos Den Aard in openbare handen

Week van de Fair Trade

Op 29 augustus werd de vzw Kempens Landschap de trotse eigenaar van een oud waardevol
boslandschap, gelegen tussen Duipt en Lankem in Noorderwijk. Hierdoor zijn de bijna 20 hectare
open ruimte, die voorheen eigendom waren van de familie de Ghellinck, publiek toegankelijk
voor wandelaars. Kempens Landschap kocht de bossen en het landbouwperceel aan voor
435.000 euro. De stad Herentals draagt 20 procent van de kostprijs. Samen met de Bosgroep
Zuiderkempen zal het stadsbestuur het huidige bosbeheersplan evalueren en bijsturen.
Kempens Landschap is opgericht om via gerichte aankopen en beheer het natuur- en
cultuurpatrimonium in de provincie veilig te stellen. Herentals is een van de 65 gemeentebesturen
die bij deze landschapsvereniging betrokken zijn.

Brandhoutverkopen

Van 4 oktober tot en met 14 oktober is
het Week van de Fair Trade. Dit is een
jaarlijkse campagne die fair trade en
fairtradeproducten in heel het land in
de kijker zet.
De trekkersgroep van Herentals zet
tijdens de vrijdagmarkt van 6 en 13
oktober een stand op aan de Lakenhal.
Op zondag 8 oktober vindt u de stand
ook op de zondagmarkt. U kunt er een
postkaart kiezen en faire groetjes naar
een andere fairtradegemeente sturen.
Het doel is om fairtradegemeenten uit
de hele wereld met elkaar in contact te
brengen en ideeën uit te wisselen.

Bosgroep Kempen Noord
De Bosgroep Kempen Noord houdt een brandhoutverkoop. Die vindt plaats op zaterdag 7 oktober
om 10 uur in sportcentrum Tielenhei (Prijstraat 68 in Tielen). U kunt een bod uitbrengen op
61 loten, variërend van 1 tot 50 kubieke meter. Vul vooraf het inschrijvingsformulier in dat bij
de houtcataloog zit. U vindt de cataloog op www.bosgroepen.be/houtverkoop.
Meer informatie: Bosgroep Kempen Noord vzw, Lichtaartsebaan 45, 2460 Kasterlee,
kempennoord@bosgroep.be
Bosgroep Zuiderkempen
Ook de vzw Bosgroep Zuiderkempen organiseert haar jaarlijkse brandhoutverkoop. In totaal
worden ongeveer 100 brandhoutloten verkocht. Het gaat om een oppervlakte van 1.000 kubieke meter, verspreid over de verschillende gemeentes van de Zuiderkempen. Het meeste hout
wordt op stam verkocht. De koper moet de bomen dus zelf kappen. Het volume van de loten
varieert van 1 tot 70 kubieke meter.
De verkoop vindt plaats op zaterdag 11 november om 9.30 uur in zaal Het 4de Oor
(Boerenkrijglaan 51/E in Olen). U vindt de houtcataloog op www.bosgroepen.be/
houtverkoop.
Meer informatie: Bosgroep Zuiderkempen vzw, Britselaan 20, 2260 Westerlo, tel. 014-27 96 57,
zuiderkempen@bosgroep.be
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Neem deel
aan de kerstmarkt
Op zondag 10 december staat de kerstmarkt weer op de Grote Markt. De organisatie zoekt nog particulieren, verenigingen of handelaars die typische
kerstproducten willen verkopen of een
hobby of een ambacht die verband
houdt met Kerstmis willen tonen.
Herentalse verenigingen mogen ook
een kraam met hapjes en drank uitbaten. Op de noordkant van de Grote
Markt mag u enkel niet-alcoholische
dranken verkopen. Op de zuidkant zijn
jenever, glühwein en andere dranken
toegestaan.
Inschrijven kan via
www.herentals.be/kerstmarkt
of bij de dienst toerisme
(Grote Markt 35,
tel. 014-21 90 88,
toerisme@herentals.be).

Vochtige lucht is dure lucht
Zowel u als uw woning hebben baat bij een goede verluchting. Veel
mensen denken dat ze alle ramen en deuren moeten dicht houden
als de verwarming opstaat. Ze gaan er vanuit dat ze de opgewarmde
lucht niet mogen laten ontsnappen om zo te besparen op hun
stookkosten. Maar door niet te verluchten, ontstaat er vaak een te
hoge luchtvochtigheid in huis. En het opwarmen van vochtige lucht
kost meer energie dan het opwarmen van droge lucht. In plaats
van te besparen, krijgt u dus net een hogere stookkost. Bovendien
leidt vochtige lucht al gauw tot schimmelvorming en de bijhorende
gezondheidsproblemen.

Kamp C geeft advies
over energiezuinig
wonen
Wilt u meer weten over duurzaam (ver)
bouwen en wonen, kom dan tijdens
de Open Bedrijvendag op zondag
1 oktober naar Kamp C (Britselaan 20
in Westerlo). U bent welkom van 10 tot
17 uur.
U kunt al uw vragen over premies,
isolatie, duurzame bouwtechnieken en
-materialen ook stellen aan het infoloket
van Kamp C. Dat kan via bouwadvies@
kampc.be, tel. 014-27 96 50 of tijdens
de vrije spreekuren op dinsdag van 9
tot 17 uur. De dienstverlening is volledig
gratis voor inwoners van de provincie
Antwerpen.
Meer informatie: www.kampc.be

Ideale waarden
De ideale luchtvochtigheid situeert zich tussen de 40 en 60 procent. Er zijn tal van goedkope
luchtvochtigheidsmeters op de markt die u een idee kunnen geven van de luchtvochtigheid in
uw woning.

Kermis in Noorderwijk

Verluchten
U bereikt een goede luchtvochtigheid in huis door uw woning minstens tweemaal per dag kort
en krachtig te verluchten. Dit doet u door telkens tien minuten twee ramen per kamer (of een
raam en een deur) open te zetten. Zo kan de verse lucht goed doorstromen. Extra verluchten is
nodig na activiteiten die veel vocht produceren zoals koken, de was drogen en douchen.

Gratis avondcursus EHBO

Van zondag 1 tot en met donderdag
5 oktober staat de kermis op het
Dorpsplein in Noorderwijk. Iedereen
is welkom! Op zondag en woensdag is
de kermis open van 14 tot 21 uur en op
maandag, dinsdag en donderdag van 17
tot 21 uur.

Het Rode Kruis Herentals biedt u gratis een avondcursus EHBO aan. U leert hoe u een slachtoffer moet benaderen, hoe u op een correcte en efficiënte manier de
hulpdiensten kunt verwittigen, hoe u kunt reanimeren,
wat u moet doen bij een ernstige bloeding, een hersenschudding, een beroerte, pijn op de borst, en nog zoveel meer. Tijdens de lessen wordt er veel aandacht besteed aan het oefenen. Er wordt gebruik gemaakt van
simulanten, reanimatiepoppen en verbandmateriaal.
De cursus start op 6 oktober en bestaat uit twaalf lessen. Die vinden telkens plaats op vrijdag van
20 tot 22.15 uur in het Rode Kruislokaal (Schoolstraat 46). Iedereen vanaf 16 jaar kan meedoen.
Stuur een e-mail naar vorming@herentals.rodekruis.be en vermeld uw naam, voornaam, adres,
gsm- of telefoonnummer en uw geboortedatum.
oktober 2017
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SOCIO

Vroegtijdige zorgplanning
We plannen ons hele leven: studies, samenwonen, bouwen,
kinderen, vakanties, … Wat we meestal niet plannen, is de zorg die
we later nodig hebben wanneer we ouder worden en wanneer we
sterven. Nochtans is het belangrijk dat u zelf kunt aangeven wat uw
wensen zijn. Met een goede voorbereiding kunt u veel meer kwaliteit
geven aan de laatste periode van uw leven.

•

•

Wat is vroegtijdige zorgplanning?
U denkt na en neemt beslissingen over alle hulp en behandelingen
die u kunt krijgen in het geval u ernstig ziek of zwaar gekwetst wordt,
en daardoor uw wil niet meer kunt uiten. Dit kunt u doen samen met
uw partner, uw familie en uw huisarts.

Welke zorg is er beschikbaar?
Er zijn veel zorgmogelijkheden als u ouder wordt: thuiszorg,
hulpmiddelen, tegemoetkomingen, premies en kortingen, aangepast
wonen, opname in een woonzorgcentrum, palliatieve zorg, … Hou
zeker ook rekening met uw financiële mogelijkheden.
Wilt u zo lang mogelijk thuis blijven wonen met de hulp van
mantelzorgers, maak dan tijdig financiële afspraken. Krijgen zij
een vergoeding of niet? Hoeveel bedraagt de vergoeding? Zet de
afspraken op papier en laat alle betrokkenen tekenen zodat de
regeling voor iedereen duidelijk is.

•

•

U kunt ook euthanasie aanvragen wanneer u terminaal ziek bent
of een ondraaglijke en ongeneeslijke aandoening hebt. Dat kan
enkel op uitdrukkelijk verzoek van een patiënt die nog in staat is
om zijn wil om te sterven uit te drukken. U overlegt de vraag met
uw behandeld arts en bevestigt ze via een schriftelijk verzoek.
verklaring voor orgaandonatie: met dit document kunt u laten
registreren of u orgaandonor wil zijn of niet. Maak hiervoor een
afspraak met het stadsloket (www.herentals.be/orgaandonatie
of tel. 014-28 50 50).
wilsbeschikking teraardebestelling: met dit document kunt
u de keuze voor uw uitvaart laten vastleggen. Maak hiervoor
een afspraak met het stadsloket (www.herentals.be/laatstewilsbeschikking of tel. 014-28 50 50).
schenking van uw lichaam aan de wetenschap: als u na uw
dood uw lichaam wilt afstaan voor wetenschappelijk onderzoek,
neemt u contact op met een medische faculteit naar keuze.
Die informeert u over de te nemen stappen en bezorgt u een
voorbeeldtestament.
gewoon testament: dit is een geschreven document waarin
u aangeeft aan wie u uw goederen wenst over te laten na uw
overlijden. Hiervoor neemt u het beste contact op met een
notaris.

Levenseinde informatieforum
LEIF (= LevensEinde InformatieForum) is een organisatie die u ondersteunt bij het vroegtijdig plannen van uw levenseinde. Neem contact op
met LEIF Kempen (gsm 0477-20 88 03, info@leifpuntkempen.be) of kijk
op www.leif.be. De LEIF-folders zijn ook beschikbaar in dienstencentrum
’t Convent en in woonzorgcentrum Sint-Anna.

Wat kunt u vroegtijdig plannen?

Meer informatie

Volgende verklaringen kunt u vooraf vastleggen:
• negatieve wilsverklaring: met dit document kunt u vastleggen
welke onderzoeken of behandelingen u niet wenst wanneer u
zelf niet meer in staat bent uw wil kenbaar te maken. U bewaart
de negatieve wilsverklaring zelf en geeft een exemplaar aan uw
vertegenwoordiger en aan uw arts. U vindt het document op
www.leif.be.
• wilsverklaring euthanasie: met dit document vraagt u om
euthanasie wanneer u in een onomkeerbare coma terecht komt.
Maak hiervoor een afspraak met het stadsloket (www.herentals.
be/wilsverklaring-euthanasie of tel. 014-28 50 50).

Heb u vragen over vroegtijdige zorgplanning? Kom dan
langs bij dienstencentrum ‘t Convent, (Begijnhof 17). Een
referentiepersoon palliatieve zorg kan u bijstaan en informeren.
Maak een afspraak via tel. 014-28 20 00 of mail naar
dienstencentrum@ocmwherentals.be.
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De website www.delaatstereis.be is volledig gewijd aan
vroegtijdige zorgplanning. U kunt er ook een aantal interessante
brochures van de Federatie Palliatieve Zorg Vlaanderen
downloaden.

Word vrijwilliger bij de
Mindermobielencentrale

De digitale nieuwsbrief van de
KringKruidenier
Schrijf u in op de nieuwsbrief van de KringKruidenier en ontvang
maandelijks nieuws, acties en kortingen in uw mailbox. Surf naar
www.herentals.be/kringkruidenier, klik op de link en vul uw
gegevens in.
De KringKruidenier is een buurtwinkel mét ontmoetingsruimte
waar iedereen kwaliteitsvolle voeding kan kopen tegen zeer lage
prijzen. De herkomst van de producten varieert en bestaat uit
overschotten van winkels, groenten en fruit vers van de veiling,
bulkaankopen, …
U vindt de KringKruidenier aan de campus Spiegelfabriek
(Lierseweg 132). De winkel is open op dinsdag, woensdag en
donderdag van 10 tot 17 uur.

Het OCMW is op zoek naar vrijwillige chauffeurs voor de
Mindermobielencentrale (MMC) en de Dienst Aangepast Vervoer
(DAV). Deze diensten bieden betaalbaar vervoer voor ouderen,
zieken en personen met een handicap die een beperkt inkomen
hebben, geen eigen vervoer hebben en geen gebruik kunnen maken
van het openbaar vervoer.

Leer nieuwe Herentalsenaren kennen
tijdens een etentje

Hebt u een rijbewijs B, een eigen wagen en kunt u zich elke week een
paar uurtjes vrij maken? Neem dan contact op met dienstencentrum
’t Convent. Als vrijwillige chauffeur krijgt u een vergoeding per
gereden kilometer en bent u verzekerd tijdens de ritten.
Meer informatie: dienstencentrum ’t Convent, Begijnhof 17,
tel. 014-28 20 00,
dienstencentrum@ocmwherentals.be

Mogen wij u komen bezoeken?
We lezen en horen elke dag over de nieuwkomers in ons land en onze
stad. Maar hoe vaak hebt u zelf al met nieuwkomers in Herentals
gepraat? Weinig geboren en getogen Herentalsenaren komen hen
tegen in hun sociale netwerk. Nieuwkomers hebben hetzelfde
probleem, maar dan omgekeerd.
Dit najaar kunt u elkaar beter leren kennen bij een ‘Dine With Us’etentje. Het concept is eenvoudig. Een nieuwkomer en een gewortelde
Herentalsenaar komen met elkaar in contact. Zij organiseren dan een
etentje bij één van hen thuis. Op zo’n mini-feestje nodigen ze allebei
vrienden of familie uit. Alle aanwezigen leren elkaar beter kennen
terwijl ze koken en eten.
Bent u ouder dan 65 jaar en wilt u graag meer informatie over de
sociale dienstverlening in onze stad? Vraag dan een huisbezoek
aan bij dienstencentrum ’t Convent (tel. 014-28 20 00, Begijnhof
17). Kristien Uytterhoeven, medewerker van het bezoekersproject
van het OCMW, komt bij u op bezoek en gaat samen met u na
voor welke dienstverlening, tegemoetkomingen of premies u in
aanmerking komt.

Voelt u zich thuis in Herentals en bent u benieuwd naar het verhaal
van nieuwkomers in onze stad? Of voelt u zich (nog steeds) een
nieuwkomer en zou u graag meer Herentalsenaren ontmoeten? Surf
dan naar www.herentals.be/dine-with-us en schrijf u in!

oktober 2017
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DIGITALE WEEK
Wilt u meer leren over computers?
Herentals heeft vier openbare computerlokalen. U kunt er
gratis cursussen volgen over computers, internet en software.
Deze cursussen verlopen op een rustig tempo. Tijdens de vrije
inloopdagen kunt u komen oefenen en krijgt u hulp en advies van
begeleiders.
De Digitale Week is de ideale gelegenheid om kennis te maken
met de computerlokalen. Kom gerust eens langs op een van de
activiteiten.

’t Peeseeke
Campus Spiegelfabriek, Lierseweg 132
Tel. 014-24 66 97
Vrije inloop van maandag tot donderdag van 13 tot 16 uur en op
vrijdag van 10 tot 12 uur
Open dag
Zaterdag 21 oktober van 9.30 tot 16 uur
Met infosessies over
• Windows 10 (9.30-12.30 uur)
• What’s App en Skype (13-14.30 uur)
• Computerveiligheid en opschonen van uw computer
(14.30-16 uur)
De infosessies worden georganiseerd in samenwerking met
kOsh. Inschrijven kan tot en met 13 oktober bij Lieze Valenberghs
(liezevalenberghs@ocmwherentals.be, tel. 014-24 66 92).

Ontmoetingscentrum De Dorpel
Boerenkrijglaan 16
Tel. 014-21 40 73
Vrije inloop op woensdag van 13.30 tot 16.30 uur
Open dag
Woensdag 25 oktober van 13.30 tot 16.30 uur
Kom kennismaken met het computerlokaal van De Dorpel. Bij een
hapje en een drankje krijgt u info over de vrije inloopdagen.

www.digitaleweek.be

Bibliotheek Herentals
Gildelaan 13
Tel. 014-85 97 50
Vrij gebruik van computers tijdens de openingsuren
Start uitleen e-boeken
Zaterdag 21 oktober van 10 tot 16 uur
De bibliotheek start met het uitlenen van e-boeken. U krijgt
individueel uitleg over het gebruik van een e-reader. De bib heeft tien
e-readers ter beschikking en een startcollectie van 200 e-boeken.
Tabletcafé
Dinsdag 24 oktober van 14 tot 16 uur
Bij een hapje en een drankje kunt u ervaringen uitwisselen, nieuwe
apps ontdekken en leren hoe u veilig met een tablet werkt. Breng
uw eigen opgeladen tablet mee, het wachtwoord van uw Apple- of
Google-account en een oplader.

Online creatief met YouTube
Donderdag 26 oktober van 13.30 tot 16.30 uur

Dienstencentrum ’t Convent

U gaat op zoek naar creatieve filmpjes op YouTube over haakwerk,
knutselen en schilderen en u kunt meteen aan de slag.

Begijnhof 17 – Tel. 014-28 20 00
Vrije inloop op vrijdag van 13.30 tot 16 uur in ’t Convent en in het
Dorpshuis van Noorderwijk

De pc-dokter
Vrijdag 27 oktober van 13.30 tot 16.30 uur
De pc-dokter staat klaar om u te helpen bij al uw computer- en
laptopproblemen.
8
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Infosessie over de Cloud
Donderdag 26 oktober van 9.30 tot 12 uur
Inschrijven kan tot en met 23 oktober bij ’t Convent (dienstencentrum@ocmwherentals.be, tel. 014-28 20 00).

HET RECYCLAGEPARK
Waarvoor dient het recyclagepark?
Op het recyclagepark zamelt de stad recycleerbare afvalstoffen apart in, zodat het afval niet op
één hoop gegooid wordt. Vanuit het recyclagepark vertrekken de gescheiden materialen naar
recyclagebedrijven, die er nieuwe producten van maken.

Moet ik betalen op het recyclagepark?
Als inwoner van Herentals kunt u bijna al uw afvalstoffen gratis naar het recyclagepark brengen.
Hiermee zijn we een van de enige Kempense recyclageparken waar u nog voor het meeste afval
gratis terecht kunt. Enkel voor het groenafval en het grofvuil betaalt u 0,15 euro per kilo. Per
weging moeten we u steeds een minimum van 5 kilo aanrekenen. Goed om weten is dat elk
Herentals gezin 50 kilo groenafval per jaar gratis naar het recyclagepark mag brengen.

Met welke voertuigen
mag ik op het
recyclagepark?
Het recyclagepark is toegankelijk voor
personenvoertuigen met of zonder
aanhangwagen en lichte vrachtwagens.
Voertuigen met laadklep en tractoren
zijn uit veiligheidsoverwegingen niet
toegelaten.

Waar?

Om toegang te krijgen tot het recyclagepark moet u uw identiteitskaart gebruiken. De slagboom
gaat open nadat de automaat uw identiteitskaart heeft gelezen en u herkent als inwoner van
Herentals. Als de slagboom open gaat, hebt u toegang tot het niet-betalende gedeelte van het
recyclagepark.

U vindt het recyclagepark aan
Hemeldonk 10, net naast de Stedelijke
Werkplaats.

Om naar het betalende gedeelte te gaan, moet u eerst de weegbrug oprijden. Een medewerker
van het recyclagepark helpt u verder. Nadat u uw afval hebt uitgeladen, moet u uw voertuig
opnieuw laten wegen. Zo kan het verschuldigde bedrag berekend worden. U betaalt bij
voorkeur met bancontact aan de betaalautomaat op het recyclagepark. Het is ook mogelijk om
met muntgeld te betalen. U moet dan wel met gepast geld betalen want de muntautomaat kan
geen geld weergeven.

Openingstijden

Herentalse bedrijven kunnen op het recyclagepark terecht met afval dat vergelijkbaar is met
afval van een gezin. U mag geen afval binnenbrengen dat afkomstig is van de werking van uw
bedrijf. Een drukkerij mag dus geen papierafval brengen, een loodgieter geen ketels, … Als
bedrijf betaalt u 0,35 euro per kilo afval.

Welke afvalstoffen mag ik naar het recyclagepark
brengen?

dinsdag: van 9 tot 18 uur
woensdag: van 9 tot 16.30 uur
donderdag: van 9 tot 16.30 uur
vrijdag: van 9 tot 12 uur
zaterdag: van 8.30 uur tot 14.30 uur

Breng uw gebruikte
frietvet naar het
recyclagepark

Op www.herentals.be/recyclagepark vindt u een uitgebreid en gedetailleerd overzicht
van alle toegelaten afvalstoffen. Twijfelt u, informeer dan eerst even bij het stadsloket
(tel. 014-28 50 50, info@herentals.be).
Bij het binnenrijden van het recyclagepark kijken de toezichters na of uw afval toegelaten is.
Het is belangrijk dat u het materiaal vooraf sorteert. Wilt u bijvoorbeeld een fiets naar het
recyclagepark brengen, dan moet u thuis het zadel en de banden reeds verwijderen. Sloopafval
mag ook niet meer dan 30 procent grond bevatten en asbest mag niet vermengd zijn met
bijvoorbeeld bezetsel.
Als u het afval niet correct en overzichtelijk aanbiedt, moeten de toezichters u de toegang tot
het recyclagepark weigeren.
Gratis
PMD, papier en karton, glas, Klein Gevaarlijk Afval, kunststoffen (plastic), bouw- en
sloopafval, grond, zand en graszoden, asbest (Eternit), roofing, hout, metalen, piepschuim
(EPS, geëxpandeerd polystyreen), Afgedankte Elektrische en Elektronische Apparaten
(AEEA), autobanden, herbruikbare huisraad en textiel
Betalend

Als u op zaterdag 7 oktober tussen 9
en 12 uur uw gebruikte frituurvet naar
het recyclagepark brengt, maakt u kans
op een spiksplinternieuwe friteuse.
Frituurolie en -vet dat correct wordt
ingezameld via het recyclagepark, kan
nuttig gerecycleerd en hergebruikt
worden.

Tuinafval en grofvuil
oktober 2017
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PROGRAMMA CC ’T SCHALIKEN
Liebrecht Vanbeckevoort en Severin von Eckardstein
Vuurwerk op twee vleugels

Zaterdag 7 oktober om 20 uur in de schouwburg
De twee internationale virtuozen en laureaten van de Koningin
Elisabethwedstrijd, Liebrecht Vanbeckevoort (2007) en
Severin von Eckardstein (2013), bespelen tijdens dit concert
twee vleugelpiano’s. Laat u meevoeren door de intimiteit, de
integriteit en de pure finesse van deze meesterpianisten.

FILM
Solan en Ludwig:
De Grote Kaasrace (5+)
Dinsdag 31 oktober om 14.30 uur
in de schouwburg

Toegang: 20 euro / 17 euro (Vriendenpas)

Erik Goris en Luc Caals
De ziekenkas (Seniorenfeest)

Maandag 9 en dinsdag 10 oktober om 14 uur in de schouwburg
Een resem wachtende mensen passeert de revue in de wachtzaal van een ziekenkas. Ieder heeft zijn eigen leven, zijn eigen
verhaal, zijn eigen lach en traan. Een beroepsmilitair die een speciale operatie moet ondergaan. Désiré, die de krukken van zijn
vriend komt inleveren. Babette, een prostituee. En nog vele anderen. Alle personages worden gespeeld door Luc Caals en Erik
Goris. Ook de dames. Frans Depeuter schreef de tekst.
Toegang: 7 euro

Gene Bervoets
Verbeter de wereld

Donderdag 19 oktober om 20 uur in de schouwburg
Vijf jaar geleden overleed Phil Bosmans. Veel van de spreuken
die hij als charismatische bezieler van Bond Zonder Naam uit
zijn mouw wist te schudden, klinken nog altijd bekend in de
oren. Muzikant Rick de Leeuw schreef een theatermonoloog
over het leven van Bosmans. Acteur Gene Bervoets vertolkt de
rol van Bosmans. Hij brengt niet zomaar een klassiek levensverhaal, maar graaft dieper naar Bosmans’ persoonlijkheid.
Toegang: 12 euro / 9 euro (Vriendenpas)

Klaas Delrue, Hannelore Bedert, Senne Guns en
Jan De Campenaere
Living Hero: Bruce Springsteen

Zaterdag 21 oktober om 20 uur in de schouwburg
Vier zangers eren hun grote held Bruce Springsteen. Zij worden
omringd door topmusici uit de Vlaamse pop- en rockscene. Ze
spelen Springsteens klassiekers, doorleefd en op een eigenzinnige
manier.
Toegang: 17 euro / 14 euro (Vriendenpas)

De overmoedige eend Solan zet een
Noors dorpje op stelten wanneer hij een
geheime weddenschap verliest. Samen
met de verlegen egel Ludwig en de lieve
uitvinder Reodor moet hij deelnemen
aan De Grote Kaasrace tegen het
naburige dorp. De vrienden zetten alles
op alles om de wedstrijd te winnen.
Maar hun tegenstanders zijn niet van
plan zich snel gewonnen te geven.
De Grote Kaasrace (2016) is een Noorse
animatiefilm van regisseur Rasmus A.
Sivertsen en duurt 78 minuten
Toegang: 5 euro / 3,50 euro
(Vriendenpas)

La La Land

Dinsdag 31 oktober om 20 uur
in de schouwburg
Mia droomt ervan actrice te worden in
Hollywood. Jazzmuzikant Sebastian
speelt piano in sjofele clubs en droomt
van een eigen jazzclub. Voor beiden
lijkt het leven waar ze op hopen ver
weg. Het lot brengt deze dromers samen, maar is hun liefde bestand tegen
de verleidingen en de teleurstellingen van het hectische leven in Hollywood? Deze moderne variant op
de klassieke Hollywoodmusical won
zes Oscars. De hoofdrollen zijn voor
Emma Stone, Ryan Gosling en John
Legend. De film duurt 128 minuten.
Toegang: 5 euro / 3,50 euro
(Vriendenpas)
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TENTOON
The Primitives

Dzia Krank

Bij ons (+6 jaar)

Zondag 22 oktober om 14:30 uur in de schouwburg
Twee mannen wonen in een grote doos. In hun wereld, aan de
rand van de maatschappij, zijn de regels niet langer dezelfde. Het
weinige dat overgebleven is, moet worden gestolen of gedeeld.
Bij ons is een woordeloze en fysieke komedie. Het is een absurd,
gul, hartverscheurend en grappig verhaal over twee mensen die
elkaar vinden, verliezen en terugvinden.

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

Toegang: 8 euro / 5 euro (Vriendenpas)

Raf Coppens en Jan Linssen
Double Bill

Woensdag 25 oktober om 20 uur in de foyer
Raf Coppens staat voor sneltreincomedy, oneliners, imitaties en
liedjes. Hij lanceert geen meningen, geen boodschap, geen rode
draad, alleen maar grappen. Voor het andere optreden van de
avond zorgt Maaseikenaar Jan Linssen. Hij sleepte met zijn derde
comedy-optreden meteen de hoofdprijs van Comedymania 2011
in de wacht.
Toegang: 10 euro / 7 euro (Vriendenpas)

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

de Roovers

Arabische nacht

Donderdag 26 oktober om 20 uur in de schouwburg
Elke avond valt Francisca op de sofa in een diepe slaap. Niets of
niemand kan haar wakker krijgen. Tot op een nacht drie mannen haar proberen te kussen. Met Arabische Nacht kiezen de
Roovers voor een stuk van schrijver Ronald Schimmelpfennig.
Het stuk bestaat uit vijf prachtig gemonteerde monologen.
Toegang: 14 euro / 11 euro (Vriendenpas)

De Persclub

Zondag 29 oktober om 10.30 uur in de foyer
Bekende Kempense journalisten, zoals Guy Tegenbos van De
Standaard en Vanessa Vanhove van Radio 2, verdiepen zich
met hun gasten in de actualiteit. Zij stellen een panel samen
uit een keur aan regionale kwaliteitsjournalisten, zoals Jef
Van Baelen (Knack), Karl van den Broeck (apache.be), Marc
Helsen (Gazet van Antwerpen) en Patrick Van Gompel (VTM
Nieuws). Met relevante gasten debatteren zij over actuele
onderwerpen.
De toegang is gratis.

Info en tickets:
Cc ’t Schaliken, Grote Markt 35,
cultuurcentrum@herentals.be,
www.schaliken.be, tel. 014-21 90 88
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Grabbelpas plaatst je in de schijnwerpers
In de herfstvakantie, op maandag
30 oktober, dinsdag 31 oktober
en op vrijdag 3 november, plaatst
de Grabbelpas de kinderen in de
schijnwerpers. We maken onder
andere een camera-kijkdoos, we
dansen als echte podiumsterren en
we doen aan bodypercussie.
Inschrijven kan vanaf maandag 2 oktober om 18 uur via de webshop.
U vindt alle informatie op www.herentals.be/grabbelpas.

Sportkampen tijdens de herfstvakantie
Op maandag 30 en dinsdag 31 oktober kunnen kinderen en jongeren
van zes tot veertien jaar deelnemen aan omnisportkampen in De
Vossenberg. Inschrijven kan vanaf maandag 2 oktober om 18 uur
via de webshop. U vindt alle informatie op www.herentals.be/
sportkampen.

Halloweenwandeling
Op dinsdagavond 31 oktober kunnen kinderen, ouders, grootouders
en andere liefhebbers deelnemen aan een Halloweenvertelwandeling.
De wandeling volgt een route doorheen het centrum van Herentals
en houdt regelmatig halt bij een verteller die de deelnemers trakteert
op een leuk griezelverhaal. De wandeling is een kleine drie kilometer
lang en is toegankelijk voor kinderwagens. U vindt alle informatie
op www.herentals.be/halloween. Inschrijven kan vanaf maandag
2 oktober om 18 uur.

Youca Action Day 2017
Op donderdag 19 oktober is het Youca Action Day. Dat is de nieuwe
naam voor Zuiddag. Meer dan 17.000 leerlingen gaan voor één
dag aan het werk. Het loon dat ze die dag verdienen, gaat naar
projecten van geëngageerde jongeren in het Zuiden én in België.
Youca staat voor Youth for Change and Action. De actie stimuleert
jongeren wereldwijd om samen te strijden voor een duurzame en
rechtvaardige maatschappij.
Het stadsbestuur werkt al meerdere jaren mee aan deze actie. Dit
jaar is er plaats voor zes studenten. Werkgevers die dit unieke project
ook willen ondersteunen, kunnen hun jobs posten via jobbank.youca.
be. Zo helpt u de jongeren om hun engagement waar te maken.
Meer informatie: www.youca.be

Vriendjesdagen in het Netepark
Van dinsdag 24 oktober tot en met zondag 29 oktober zijn het weer
vriendjesdagen in het Netepark. Elke jongere (tot en met 18 jaar) kan
een vriend of vriendin meebrengen. Die mag voor de helft van de
normale toegangsprijs mee komen zwemmen.

Sportdag voor mensen met een handicap
Bewegen is gezond en leuk, ook voor mensen met een lichamelijke
of verstandelijke beperking. Daarom organiseert het stadsbestuur
samen met enkele sportclubs uit de regio een G-sportdag. Die vindt
plaats op zaterdag 14 oktober. Jong en oud kan er gratis kennismaken
met verschillende sporten.
In de voormiddag vinden alle activiteiten plaats in sportcomplex De
Vossenberg. In de namiddag trekken de sporters naar het Netepark
of naar bowling Het Ven. U kunt inschrijven voor een hele of een
halve dag. Komt u een hele dag mee sporten, dan moet u zelf zorgen
voor vervoer tussen de verschillende locaties. Inschrijven kan via
www.herentals.be/g-sport. Let op: voor elke deelnemer moet er ook
een begeleider aanwezig zijn.

Fit met je kind
Hebt u kinderen tussen de drie en vijf jaar oud? Doe dan mee met
‘Fit met je kind’. Met dit nieuwe project wil het stadsbestuur ouders
aanzetten om samen met hun kinderen te bewegen en gezond te
eten. Het project bestaat uit vijf sessies rond beweging en drie
sessies rond gezonde voeding. Deze maand kunt u op zaterdag
21 oktober deelnemen aan een balsportnamiddag. Op 28 oktober
geeft circusschool Locorotondo een les circusmotoriek. Beide sessies
starten om 13 uur en vinden plaats in sportcomplex De Vossenberg.
Inschrijven kan vanaf maandag 9 oktober om 17 uur via www.
herentals.be/fit-met-je-kind. Als u zich voor vijf of meer sessies
inschrijft, wordt u beloond met een zwembeurt in het Netepark. Eén
sessie kost 3 euro per ouder-kindkoppel. Wie een Vrijetijdspas heeft,
betaalt 1 euro.
Meer informatie:
dienst preventie, Nederrij 115, tel. 014-24 66 43,
preventie@herentals.be

Meer informatie:
afdeling sport, jeugd & internationale samenwerking,
De Vossenberg, Markgravenstraat 107,
tel. 014-28 52 50,
info@herentals.be,
www.herentals.be, www.facebook.com/sportenjeugd.herentals
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Za 14 oktober
Lekkers-met-Streken-Terras
Van 10 tot 18 uur - Grote Markt
i.s.m. Rurant

Zo 15 oktober
Herentalse Oldtimer rondrit 2017
Van 14 tot 17 uur - Grote Markt
De winkels zijn op zondag 15 oktober
ook open van 13 tot 17.30 uur.

WWW.HELEMAALHERENTALS.BE

adv stadskrant
herfstshopping.indd
14Thalsoktober
2017

1

31/08/17 09:58

AANKONDIGINGEN
Wandel mee op de Dag van de Trage Weg
Op de Dag van de Trage Weg zetten
steden en gemeenten hun trage
wegen in de kijker. Ook Herentals doet
mee. Iedereen is welkom om op stap
te gaan in Noorderwijk. Tijdens een
frisse wandeling van vijf kilometer
langs veldwegen, kerkwegels, dreven
en bospaden, waaronder de recent
aangekochte bossen van Den Aard,
ontdekt u het gevarieerde landschap
van Noorderwijk. Onderweg belicht het Regionaal Landschap Kleine en Grote Nete het
samenwerkingstraject dat zij vorig jaar samen met de stad opstartte. Achteraf kunt u genieten
van een drankje. De wandeling vindt plaats op zondag 15 oktober en start om 14 uur aan het
Dorpshuis van Noorderwijk (Ring 26).
Meer informatie: www.tragewegen.be

Quiz van Amnesty
International
Op vrijdag 20 oktober organiseert
Amnesty International Herentals een
Quiz-ze-Vrij-avond. Vanaf 20 uur kunnen alle liefhebbers terecht in de
foyer van cc ’t Schaliken (Grote Markt
35) voor een quiz met vragen over algemene kennis. Een ploeg bestaat uit
maximaal zes personen. Het inschrijvingsgeld bedraagt 4 euro per persoon.
Jongerenploegen betalen 2 euro per
persoon.
Meer informatie en inschrijvingen:
Kristin Van Roey
(kvanroey5@hotmail.com)

Herfst- en winterwandelingen
Van 1 oktober 2017 tot 18 maart 2018 kunt u elke zondag gratis wandelen onder begeleiding van
een gids. De wandelingen vertrekken om 14.30 uur vanuit een Herentalse horecazaak en komen
daar twee uur later ook aan. Net zoals de voorbije jaren zijn er elke week trage wandelingen
die uitstekend geschikt zijn voor families met kinderen, ouderen of mensen die het iets rustiger
aan willen doen. Er zijn ook enkele speciale wandelingen die toegankelijk zijn voor kinder- en
rolwagens. Inschrijven is niet nodig en deelnemen is gratis.

Nacht van de Duisternis

Op zondag 1 oktober start de wandeling aan de Toeristentoren (Heistraat), op 8 oktober aan
Bar Bier (Bovenrij 22), op 15 oktober aan De Swaen (Belgiëlaan 1) en op 22 oktober aan Unico
(Grote Markt 6). De volledige kalender vindt u op www.herentals.be/winterwandelingen en in
de brochure bij de dienst toerisme.
Trouwe deelnemers worden beloond. Na de wandeling krijgt u een stempel. Wie vijf stempels
verzamelt, kan een mooie prijs winnen.
Meer informatie: dienst toerisme, Grote Markt 35, tel. 014-21 90 88,
toerisme@herentals.be

Ciné Horizon - Neruda
Het is 1948 en de Koude Oorlog is
opgerukt tot in Chili. Daar beschuldigt
senator Pablo Neruda de regering van
verraad. President Videla laat hem
arresteren, maar Neruda slaat samen
met zijn vrouw op de vlucht. Wanneer
hij een speciale agent achter zich aan
krijgt, speelt Neruda een spel met zijn
achtervolger en laat hij tips achter die
zijn mythe enkel groter maken.
Op woensdag 4 oktober kunt u een vertoning van de film Neruda bijwonen in cultuurcentrum
’t Schaliken. De film start om 20 uur. De toegang is gratis. De vertoning van deze ArgentijnsChileens-Spaans-Franse film maakt deel uit van Ciné Horizon, een project van de provincie
Antwerpen en MOOOV. Dit project geeft gemeenten de kans om films uit de hele wereld te
vertonen aan hun inwoners. De stad en de derdewereldraad brengen dit jaar vier zulke films
naar Herentals. Voor deze derde film in de reeks krijgen ze de medewerking van Centrum voor
Volwassenenonderwijs HIK campus Herentals DTL.

Op zaterdag 14 oktober is het Nacht
van de Duisternis. Deze jaarlijkse actie
wil de mensen bewustmaken dat te
veel nachtverlichting storend kan zijn
voor mens en natuur. Het stadsbestuur
neemt deel en dooft de openbare verlichting en de monumentenverlichting
in de omgeving van het Stadspark.
Natuurpunt en ASH-Polaris, de Herentalse vereniging voor amateursterrenkundigen, organiseren samen een
natuur- en sterrenwandeling. De natuurgidsen vertellen u meer over vleermuizen, uilen en nachtvlinders terwijl
Polaris u langs de sterrenhemel loodst.
De wandeling start om 19.30 uur aan
de rotonde op de Olympiadelaan.
Deelnemen is gratis.
Meer informatie: ASH-Polaris,
gsm 0471-07 85 04,
www.ashpolaris.vvs.be
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AANKONDIGINGEN
Nacht van het Kempens Erfgoed
Op vrijdag 20 oktober doet Herentals mee aan de Nacht
van het Kempens Erfgoed. In de Lakenhal kunt u van 20
tot 21 uur luisteren en kijken naar een documentaire
over stoeten, processies en kerkelijke plechtigheden in
Herentals tijdens de jaren ’50, ’60 en ’70. De montage
gebeurde door Ludo Torfs. Eerst licht dr. Jan Goris het
leven en werk van Jef Laureys kort toe.

Het kweken van
vergeten groenten

Aansluitend kunt u naar de Sint-Waldetrudiskerk voor een
rondleiding. De focus ligt op een bijzonder onderdeel van
het religieus erfgoed, namelijk textiel. Het vakmanschap
en het belang ervan is enorm. De kerk is open van 19 tot 23 uur. Om 21 uur zorgt violiste
Lieselotte Crols voor een muzikaal intermezzo. De rondleiding start om 21.30 uur.
In Noorderwijk stelt de Sint-Baafskring haar archief open. Iedereen is tussen 19 en 23 uur
welkom in het Dorpshuis (Ring 26). U krijgt er uitleg over de nieuwe aanwinsten en met behulp
van een duidelijke inventaris kunt u zelf opzoekingen doen.
Meer informatie: www.nachtkempenserfgoed.be

Zangcafé met Canta Libre
Het Canta Libre-koor houdt op zondag 15 oktober een zangcafé in het parochiecentrum van
Noorderwijk. De deuren openen om 14.30 uur. Vanaf 15 uur kunt u mee plezier maken, luisteren
en gezellig meezingen met (vooral Vlaamse) liederen, hits en schlagers die u allemaal bekend in
de oren klinken. De toegang bedraagt 10 euro in voorverkoop en 12 euro aan de kassa. Kinderen
jongeren dan twaalf jaar mogen gratis binnen.
Meer informatie en tickets: gsm 0476-29 97 08

Workshop mandala kleuren voor volwassenen
Dienstencentrum ’t Convent organiseert een workshop mandala
kleuren voor volwassenen. Mandala is een ander woord voor
cirkel en staat symbool voor de oneindigheid van het leven. De
workshop vindt plaats op donderdag 12 oktober van 9.30 uur
tot 12 uur. Aan de hand van voorbeelden geeft een lesgeefster
uitleg over de mogelijkheden, de motieven en de kleuren.
Nadien gaat u zelf aan de slag. Schrijf u snel in want het aantal
deelnemers is beperkt. Het nodige materiaal is ter beschikking
tegen een kleine vergoeding.
Meer informatie en inschrijvingen: dienstencentrum ’t Convent, Begijnhof 17,
tel. 014-28 20 00, dienstencentrum@ocmwherentals.be

Anthony Fotoclub in beeld
Anthony Koninklijke Fotoclub Herentals organiseert het 51ste foto- en digisalon in de SintAntoniuszaal (Kapucijnenstraat 7). De leden stellen hun beste werken van het voorbije jaar
voor. Het salon is gratis toegankelijk op zaterdag 30 september van 13 tot 22 uur en op zondag
1 oktober van 10 tot 19 uur. Om het uur zijn er digitale projecties in een apart lokaal.
16
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Vergeten groenten zijn hip, lekker en
gezond. Sommige vindt u vandaag
alweer in alle supermarkten, andere
zijn nog onbekend op ons bord. Wilt
u weten hoe u deze oude rapen in
uw eigen tuin kunt telen? Dan is de
cursus van Velt Middenkempen en
Vormingplus Kempen ideaal. De cursus
vindt plaats op zondag 8 oktober om
10 uur in het clubhuis op het begijnhof.
Inschrijven kan bij Herman Rombouts.
Meer informatie en inschrijvingen:
hermanblanche.rombouts@pandora.be
of tel. 014-51 76 71

Ontstaan en
ontwikkeling van
cultureel gedrag
De Davidsfonds Academie organiseert
een cursus over de Homo culturalis. U
leert hoe vroege mensachtigen zich in
hun cultureel gedrag onderscheidden
van andere primaten en hoe de homo
sapiens tot actueel menselijk gedrag is
gekomen. De lessen vinden plaats in
Q-bic (Sint-Jobsstraat 139) op vrijdag
6, 13, 20 en 27 oktober om 14 uur.
Deelnemen kost 64 euro. Houders van
een Davidsfonds Cultuurkaart betalen
56 euro.
Meer informatie en inschrijvingen:
www.davidsfond.be/academie,
tel. 016-31 06 70

(Dwars)fluiten over de grenzen

Bibnieuws
Laat u verwennen
Naar jaarlijkse gewoonte organiseert
de bibliotheek een verwendag voor
haar bezoekers. Wie op zaterdag
21 oktober langskomt in de bib, mag
zich verwachten aan een aangename
ontvangst met een drankje en een
hapje. Kinderen kunnen zich mooi
laten opmaken aan de grimestand. De
gelukkige winnaars van de zomerquiz
mogen op die dag hun prijs in ontvangst
komen nemen.

Een tachtigtal fluitisten uit België en Nederland staan op zondag 8 oktober op het podium van
cultuurcentrum ’t Schaliken. Zij brengen er muziek uit alle windstreken. U hoort leerlingen van
de Herentalse Academie voor Muziek, Woord en Dans aan het werk, samen met leerlingen
van de academie in Brasschaat, de academie van Essen-Kalmthout en de Nederlandse Fluit
Academie (Neflac). Het concert begint om 16 uur. De toegang bedraagt 5 euro. U kunt kaarten
bestellen bij het cultuurcentrum (Grote Markt 35, tel. 014-21 90 88, tickets.schaliken.be).

Twee oude vrouwtjes
Als opener van haar nieuwe seizoen speelt
Theaterspektakel het tragikomische spel 2 oude
vrouwtjes, gebaseerd op de gelijknamige verhalen
van Toon Tellegen. Het is een voorstelling waarin
humor en tragiek elkaar afwisselen in tekst en
beeld. Voor deze productie ging Theaterspektakel
een bijzondere samenwerking aan met vzw Den
Brand. Vzw Den Brand is al bijna 35 jaar een thuis
voor volwassen personen met een beperking. De spelers van Den Brand staan, zonder enige
spelervaring, samen op scène met de spelers van Theaterspektakel.
De voorstellingen vinden plaats op 6, 7, 12, 13, 14, 19, 20 en 21 oktober in de kamertheaterzaal
van ’t Hof (Grote Markt 41). De toegang bedraagt 9 euro. U kunt uw tickets bestellen bij
cultuurcentrum ’t Schaliken (tel. 014-21 90 88, www.schaliken.be).
Meer informatie: www.theaterspektakel.be

IJsbaan opent op 29 september
Op vrijdagavond 29 september verwelkomt de ijsbaan van Sport Vlaanderen iedereen voor de
eerste schaatsbeurt van het seizoen. Van zondag 1 oktober tot en met 30 maart kunt u er naar
hartenlust schaatsen in een schitterende, bosrijke omgeving. De ijsbaan is volledig overkapt,
zodat het wisselvallige Belgische weer geen spelbreker vormt. Van maandag tot en met vrijdag
kunt u er terecht van 9 tot 12 uur en van 13.30 tot 16 uur. Op woensdag is er een avondopening
van 18.30 tot 21 uur en op vrijdag van 17.30 tot 20.15 uur. Op zaterdag is de ijsbaan open van
14 tot 18 uur en op zondag van 10 tot 12 uur, van 13.30 tot 17 uur en van 17.30 tot 19 uur.
Meer informatie: Sport Vlaanderen Herentals, Vorselaarsebaan 60, tel. 014-85 95 10,
www.sport.vlaanderen/herentals

Ook in Noorderwijk is er een verwendag
voor de bibliotheekbezoekers. Die
vindt plaats op zaterdag 28 oktober van
10 tot 12 uur.
De bib leent ook e-boeken uit
Op de verwendag start de bibliotheek
met het uitlenen van e-boeken.
Voorlopig bestaat de collectie uit een
200-tal romans. De bib kocht ook
enkele e-readers aan die u kosteloos
kunt ontlenen. Omwille van juridische
bezwaren, is het (voorlopig) enkel
mogelijk om e-boeken te ontlenen in
combinatie met een e-reader van de
bib. Op uw persoonlijke e-reader of
tablet kunt u dus geen e-boeken van de
bib downloaden.
Jeroen Olyslaegers leest voor uit Wil
Op woensdag 25 oktober leest Jeroen
Olyslaegers voor uit zijn nieuwste
boek Wil. De roman situeert zich in
Antwerpen ten tijde van de Tweede
Wereldoorlog. Het hoofdpersonage
Wilfried Wils is een politieagent
die herinneringen ophaalt aan deze
woelige tijden. De roman kreeg veel
lovende reacties en werd in mei
bekroond met de Fintro Literatuurprijs.
Na de lezing kunt u uw persoonlijke
exemplaar laten signeren. De lezing
start om 20 uur. De toegang is gratis
maar u moet wel vooraf inschrijven.

Meer informatie en inschrijvingen:
bibliotheek Herentals, Gildelaan 13,
tel. 014-85 97 50,
bibliotheek@herentals.be
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UIT IN HERENTALS

Wilt u zelf een activiteit toevoegen? Dat kan! Surf naar de UiTdatabank en vraag een invoeraccount aan. Uw activiteit
verschijnt dan niet alleen hier, maar ook op UiTinVlaanderen.be en in tal van andere digitale en gedrukte agenda's.
Van 08/09 TENTOON
tot 29/10

Dzia Krank – Street Art / Lakenhal / op vrijdag, zaterdag en
zondag van 14 tot 17 uur

MUZIEK

Canta Libre - Zangcafé / Parochiecentrum Noorderwijk /
15 uur

Van 29/09 TENTOON
tot 05/11

De Link en HETGEVOLG – Wie denkte gij da kik ben? /
Kasteel Le Paige / Op vrijdag, zaterdag en zondag van
14 tot 17 uur

TUIN

TuinHier – Najaarszorgen en winterwerkzaamheden /
Eetzaal kOsh Campus Scheppersstraat / 10 uur

Van 30/09 KERMIS
tot 05/10

Mosselfeest KF Noorderzonen / Parochiecentrum
Noorderwijk/ van 17 tot 2 2uur

BLOED

Bloedinzameling Rode Kruis / Parochiecentrum
Noorderwijk, Ring 27-29 / Van 17.30 tot 20.30 uur

KERMIS
ZA 30/09

KERMIS

Kermiskoers Scheef Kaderke / 13.30 uur / Ring
Noorderwijk

TENTOON

Foto- en digisalon van Anthony Koninklijke Fotoclub
Herentals / Sint-Antoniuszaal, Kapucijnenstraat 7 / Van
13 tot 22 uur

Van 01/10 KERMIS
tot 05/10
ZO 01/10 TENTOON

DI 03/10

Mosselkermis Scheef Kaderke / Tent naast bib
Noorderwijk / vanaf 18 uur

DI 17/10

SOCIO
WO 18/10 FIETS
INFO
DO 19/10 WOORD

Kermis in Noorderwijk / Dorpsplein
Foto- en digisalon van Anthony Koninklijke Fotoclub
Herentals / Sint-Antoniuszaal, Kapucijnenstraat 7 /
Van 10 tot 19 uur

Fakkeltocht tegen armoede / 19 uur / cc ’t Schaliken
Fietsgraveren / Fietspunt station / Van 12 tot 15 uur
Viva-SVV – De problematiek van verslaving / Well2Daycentrum, Zandstraat 42 / 20 uur
Gene Bervoets – Verbeter de wereld / cc ’t Schaliken /
20 uur

THEATER

Theaterspektakel – 2 oude vrouwtjes / Kamertheaterzaal
’t Hof / 20 uur

SOCIO

Familiegroep dementie – Het proces van dementie /
’t Convent, Begijnhof 17 / 18 uur

WERELDMUZIEK

Refugees for Refugees / CC Zwaneberg, Cultuurplein 1,
2220 Heist-op-den-Berg / 20 uur

VR 20/10 QUIZ

Quiz-ze-Vrij-avond van Amnesty International Herentals /
20 uur / cc ’t Schaliken

WANDEL

Herst- en winterwandeling / Toeristentoren / 14.30 uur

NATUUR

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

VROUW

RAAD

Gemeenteraad / Raadzaal administratief centrum,
Augustijnenlaan 30 / 20 uur

Vrouwenraad i.s.m. Vormingplus Kempen / Raf Jespers –
Big Brother in Europa / Koetshuis, Stadspark / Van 13.30
tot 16.30 uur / Info: Louisa, tel. 014-22 00 55

JEUGD

Dag van de Jeugdbeweging – Gratis ontbijt / Lakenhal,
Dorpshuis Noorderwijk, Dorpshuis Morkhoven / Van 7.30
tot 8.30 uur

WO 04/10 FILM
VR 06/10 THEATER

Ciné Horizon - Neruda / 20 uur / cc ’t Schaliken
Theaterspektakel – 2 oude vrouwtjes / Kamertheaterzaal
’t Hof / 20 uur

JEUGD

ZA 07/10

KLASSIEK

Liebrecht Vanbeckevoort en Severin von Eckardstein –
Vuurwerk op twee vleugels / cc ’t Schaliken / 20 uur

Nacht van de Jeugdbeweging / Jeugdcentrum 2200, Grote
Markt 41 / 21 uur

THEATER

THEATER

Theaterspektakel – 2 oude vrouwtjes / Kamertheaterzaal
’t Hof / 15 uur

Theaterspektakel – 2 oude vrouwtjes / Kamertheaterzaal
’t Hof / 20 uur

BIB

Verwendag in de bibliotheek / Gildelaan 13 / Van 10 tot
16 uur

INFO

Info over uitleen e-boeken / Bibliotheek, Gildelaan 13 /
Van 10 tot 16 uur

INFO

Infosessies in ’t Peeseeke / Campus Spiegelfabriek,
Lierseweg 132 / Van 9.30 tot 16 uur

OPEN

Dag van de Kringwinkel / Lierseweg 132 / Van 9.30 tot
17 uur

ZO 08/10 MUZIEK

ZA 21/10

(Dwars)fluiten over de grenzen / cc ’t Schaliken / 16 uur

WANDEL

Herst- en winterwandeling / Bar Bier, Bovenrij 22 /
14.30 uur

INFO

Velt Middenkempen – Vergeten groenten / i.s.m.
Vormingplus Kempen / Clubhuis begijnhof / Van 10 tot
12.15 uur

MA 09/10 THEATER

Erik Goris en Luc Caals – De ziekenkas (Seniorenfeest) /
cc ’t Schaliken / 14 uur

JEUGD

DI 10/10

Erik Goris en Luc Caals – De ziekenkas (Seniorenfeest) /
cc ’t Schaliken / 14 uur

Fit met je kind – Balsport / De Vossenberg,
Markgravenstraat 107 / 13 uur

MUZIEK

Klaas Delrue, Hannelore Bedert, Senne Guns en Jan De
Campenaere – Living Hero: Bruce Springsteen /
cc ’t Schaliken / 20 uur

THEATER

Theaterspektakel – 2 oude vrouwtjes / Kamertheaterzaal
’t Hof / 20 uur

THEATER

DO 12/10 RAAD

Milieuadviesraad / Administratief centrum,
Augustijnenlaan 30 / 20 uur

SENIOR

Workshop mandala kleuren / Van 9.30 tot 12 uur /
’t Convent, Begijnhof 17

THEATER

Theaterspektakel – 2 oude vrouwtjes / Kamertheaterzaal
’t Hof / 20 uur

VR 13/10 THEATER

Theaterspektakel – 2 oude vrouwtjes / Kamertheaterzaal
’t Hof / 20 uur

Van 14/10 TENTOON
tot 02/12

Stedelijke Academie voor Beeldende Kunst Fraikin inspireert / Vitrine, Markgravenstraat 77

ZA 14/10

WANDEL

Natuur- en sterrenwandeling / 19.30 uur / Rotonde
Olympiadelaan

THEATER

Theaterspektakel – 2 oude vrouwtjes / Kamertheaterzaal
’t Hof / 15 uur

HUMOR

MUZIEK

Laurence Jones & The Bluesbones – Bluesnight / Kuub,
Warandestraat 42, 2300 Turnhout / 20 uur

Raf Coppens en Jan Linssen – Double Bill /
Foyer cc ’t Schaliken / 20 uur

OPEN

UiT

Lekkers met streken-terras / Grote Markt /
Van 10 tot 18 uur

Open dag computerlokaal De Dorpel /
Boerenkrijglaan 16 / Van 13.30 tot 16.30 uur

ZO 15/10 UiT

18

Shop in Thals / Stadscentrum / Van 13 tot 17.30 uur

UiT

Oldtimerrondrit / Grote Markt / Van 14 tot 17 uur

WANDEL

Herst- en winterwandeling / De Swaen, Belgiëlaan 1 /
14.30 uur

WANDEL

Dag van de Trage Weg – Wandeling door Noorderwijk /
Dorpshuis Noorderwijk / 14 uur
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ZO 22/10 WANDEL

DI 24/10

Herst- en winterwandeling / Unico, Grote Markt 6 /
14.30 uur

THEATER

The Primitives – Bij ons (+6 jaar) / cc ’t Schaliken /
14.30 uur

RAAD

Raad voor Maatschappelijk Welzijn / Kantoor van de
OCMW-secretaris, Nederrij 133/A / 20 uur

INFO
WO 25/10 LEZING

DO 26/10 THEATER

Tabletcafé / Bibliotheek, Gildelaan 13 / Van 14 tot 16 uur
Jeroen Olyslaegers – Wil / Bibliotheek, Gildelaan 13 /
20 uur

de Roovers – Arabische nacht / cc ’t Schaliken / 20 uur

SENIOR

Grijze Panters – Bezoek aan Kolonie in Merksplas /
Info: Joke: tel. 014-22 04 07

INFO

Infosessie over de cloud / ’t Convent, Begijnhof 17 / Van
9.30 tot 12 uur

INFO

Online creatief met YouTube / De Dorpel, Boerenkrijglaan
16 / Van 13.30 tot 16.30 uur

DANS
VR 27/10 INFO

ZA 28/10

De pc-dokter / De Dorpel, Boerenkrijglaan 16 / Van 13.30
tot 16.30 uur

ACTIEVE SENIOR
OKRA Sint-Waldetrudis
Elke dinsdag
Turnen

JAZZ

Milkshake Banana #2 – Jazz@RElaX / Schouwburg Rex,
Smallestraat 2, 2400 Mol / 20.15 uur

Elke woensdag

Fietsen

HUMOR

Wim Helsen – Er wordt naar u geluisterd
(avant-première) / cc ’t Schaliken / 20 uur / UITVERKOCHT

Elke donderdag

Petanque

JEUGD

Fit met je kind – Circus / De Vossenberg,
Markgravenstraat 107 / 13 uur

Elke donderdag

Dansen

HUMOR

Wim Helsen – Er wordt naar u geluisterd
(avant-première) / cc ’t Schaliken / 20 uur / UITVERKOCHT

ZO 29/08 TUIN

DI 31/10

HNDRD/Min Hee Bervoets – One Limited Space /
cc de Werft, Werft 32, 2440 Geel / 20.15 uur

TuinHier – Bloemschikken: grafstuk / Eetzaal kOsh Campus
Scheppersstraat / 10 uur

WOORD

De Persclub / Foyer cc ’t Schaliken / 10.30 uur

JEUGD

Halloweenvertelwandeling / Stadspark

FILM

Solan en Ludwig: De Grote Kaasrace (5+) / cc ’t Schaliken /
14.30 uur

FILM

La La Land / cc ’t Schaliken / 20 uur

Sportcomplex De Vossenberg / Van 14 tot
15 uur / Info: Suzanne Noyen, tel. 014-23 10 34
Vertrek aan de Sint-Waldetrudiskerk / 13.30 uur
/ Info: Adolf Fioole, tel. 014-22 22 93
’t Convent / Van 13.30 tot 17 uur /
Info: Wies Lathouwers, tel. 014-21 53 37
Dansen zonder partner / Sportcomplex De
Vossenberg / Van 13.30 tot 15.30 uur / Info:
Wieza Bosmans, tel. 014-21 87 78

OKRA Sint-Antonius
Elke maandag
Petanque

’t Convent / Van 14 tot 17 uur /
Info: Mia Driesen, gsm 0486-40 33 93
Elke woensdag Fietsen
Vertrek aan de Sint-Waldetrudiskerk /
13.30 uur / Info: Jef De Heel, tel. 014-21 85 54
OKRA Onze-Lieve-Vrouwparochie
Elke dinsdag
Fietsen
Vertrek aan Onze-Lieve-Vrouwkerk / 13 uur
Elke woensdag Petanque
Plein in de Rozenstraat / 13.30 uur /
Info: André, gsm 0479-72 15 56
Elke donderdag Hobbyclub
Info: Martha Verlinden, tel. 014-21 39 56
voor dames
S-Sport
Elke dinsdag
Dansen
Dansen zonder partner / Sportcomplex
De Vossenberg / Van 9 tot 12 uur /
Info: Marie-Louise Bertels, tel. 014-21 99 79
Elke dinsdag
Spelen
Petanque, minigolf, kaarten of bingo /
’t Convent / 13 uur / Info: Albert Corthout,
tel. 014-21 99 79
Elke donderdag Dansen
Dansen zonder partner / Sportcomplex
De Vossenberg / Van 9.30 tot 11 uur /
Info: Marie-Louise Bertels, tel. 014-21 99 79
Elke donderdag Fietsen
Sportcomplex De Vossenberg / 13.30 uur /
Info: Willy Verlinden, tel. 014-22 11 14
Sportelen
Elke maandag
Badminton
Sporthal van Noorderwijk / Van 13.30 tot 15 uur
Elke maandag
Aquagym
Netepark / Van 15.15 tot 16 uur en van 16.15
tot 17 uur
Elke dinsdag
Nordic
Netepark / Van 9.55 tot 11.50 uur
walking
Elke woensdag SeniorenDe Vossenberg / Van 10 tot 11 uur
fitness
Elke donderdag Badminton
De Vossenberg / Van 13.30 tot 16 uur
Elke vrijdag
Aquafitness
Netepark / Van 14 tot 14.50 uur
JONG
Elke vrijdagHappy hour: 1 euro per consumptie / JC 2200,
namiddag
Grote Markt 41 / Van 15 tot 17.30 uur
Vrijdag- en
De Rustige
JC 2200, Grote Markt 41 / 20 uur
zaterdagavond
GEZONDHEIDSWANDELINGEN
Elke maandag en woensdag
Netepark / 10 uur
Elke dinsdag en woensdag
Administratief centrum / 10 uur
Op feestdagen zijn er geen wandelingen.
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BURGERZAKEN
Geboorten
29/07
29/07
02/08
03/08
06/08
07/08
07/08
09/08
10/08
15/08
15/08
17/08
19/08
20/08
22/08
23/08
24/08
25/08
26/08
30/08
31/08
09/05

Corine, dochter van Tinne Thys en Toon Plessers
Estee, dochter van Evelien Maes en Dave Geerts
Louis, zoon van Kimberly Van Donink en
Maarten Verhestraeten
Arthur, zoon van Stefanie Maes en Giovanni Cuylaerts
Memphis, dochter van Leni Van de Vliet en
Shinto Jungschleger
Noor, dochter van Heidi Van den Broeck en Kristof Leys
Floor, dochter van Annelies Adriaensen en Simon Van Gorp
Tiebe, zoon van Leen De Beuckeleer en Patrick Jouret
Vince, zoon van Vicky Rijmen en Nick Nys
Khaleesi, dochter van Sanne Nijs en Steven Visser
Jack, zoon van Kelly Faes en Kim Wagemans
Ella, dochter van Dorien Verwimp en Jan Dillen
Eliza, dochter van Elbie Zenelaj en Ylli Krasniqi
Bella, dochter van Roxana-Alina Boha en
Natthaphong Rosungnoen
Mia, dochter van Elise Rutten en Joeri Pandelaers
Ilvy, dochter van Lise Kempeneers en Steve Van Looy
Olivia, dochter van Kim Diaz Gutierrez en Hans Geudens
Yigit, zoon van Nazik Akkus en Mevlüt Akkus
Levi, zoon van Lissa Geysen en Nikolas Delen
Emiel, zoon van Stefanie Proost en Giovanni Driesen
Stan, zoon van Nathalie Noyens en Geert Van den Heuvel
Gust, zoon van Sarah Wilson en Mitch Helsen

Overlijdens
01/08
02/08

Herman Van Elsen (76)
Aloisa Van Nueten (79), echtgenote van Lodewijk Sprengers

EL - RECTO

02/08
05/08
09/08
18/08
18/08
18/08

Dionysius Lauwen (86), echtgenoot van Yvonne Van Vlerken
Anny Van de Reyd (71), weduwe van Julius Claes
Annie Van de Ven (73), echtgenote van Leo Daems
Jozefina Huysmans (90), weduwe van Louis Verlooy
Carolina Aerts (88), weduwe van Alphonsus Serneels
Maria Verwimp (92), weduwe van Jozef Verwimp

Huwelijksaankondigingen
Sebastiaan Snyers en Sanne Kerckhofs
Stevan Garden en Bianca Aboikonie
Karel Cuylaerts en Marina Van de Velde
Shahram Ahmadiar en Fatemeh Zare

Huwelijken
Steven Van der Veken en Romy Janssen
Jinse Vervoort en Inge Heylen
Ellen Smets en Kim Van Vaerenbergh
Eric Campaert en Ingrid Maes
Elmar Stuyck en Lieve Versweyvelt
Jean-Philippe Trekels en Shanna Limbourg
Stef Canters en Claire Luyten
Leslie Smans en Ginette Senol
Kevin Diels en Vicka De Volder
Jozef Hendrickx en Carina Bleys
Bart Faes en Nicole Mertens
Jef Wouters en Sabina Tutova
Bram Helsen en Charlotte Meuwes
Ronald Cle en Liesbeth Van den Eynde
Bram Van Bergen en Véroninque Vander Perre

STAP MEE
TEGEN ARMOEDE!

FAKKELTOCHT, DINSDAG 17 OKTOBER 19U
CC ’T SCHALIKEN, GROTE MARKT 35 , HERENTALS
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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 19.30 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 
Nederrij 133/A

DRINGENDE HULP
Ziekenwagen en brandweer

112

Politie

101

Antigifcentrum

070-245 245

Gasgeur

0800-65 065

Anonieme Alcoholisten
René
Karel 
Lydi 

014-51 20 51
014-51 55 48
014-22 25 17

Autisme-telefoon 

078-15 22 52

Awel 

WACHTDIENSTEN

0475-54 71 44

102

Boskat 

014-23 31 36

CardStop 

070-344 344

Tandartsen
0903-39 969 (1,50 euro/min)
Op zaterdagen, zondagen en feestdagen van 9 tot 18 uur

Centrum Algemeen Welzijnswerk,
CAW de Kempen, Hofkwartier 23 

014-21 08 08

Huisartsenwachtpost Nederrij

Child Focus 

Apothekers

0903-99 000 (1,50 euro/min)
www.apotheek.be

99 014-22 22 00

116000

Van vrijdag om 19 uur tot maandag om 8 uur en op feestdagen

Contact Center Personen met een Handicap 

Stadsloket

deN Babbelhoek praatgroep Nederlands voor anderstaligen

0472-22 86 71 / 014-22 17 81

Administratief centrum - Augustijnenlaan 30 

0800-987 99

014-28 50 50

Den Brand dagbesteding voor mensen met een handicap

014-84 12 00

Markgravenstraat 89

014-28 51 55

De Dorpel, Boerenkrijglaan 16 

Academie voor Muziek, Woord en Dans Hikstraat 28

014-21 33 05

De Fakkel vereniging waar armen het woord nemen

0487-99 06 23 / 014-21 40 73

Belastingen

02-575 82 60

Bibliotheek - Gildelaan 13

014-85 97 50

Diabetes Infolijn 

0800-96 333

bpost - Belgiëlaan 51

022-012 345

Dienstencentrum voor senioren, Begijnhof 17 

014-28 20 00

Brandweer - Oud-Strijderslaan 1

014-56 66 30

Cultuurcentrum ’t Schaliken - Grote Markt 35 

014-21 90 88

Defecten aan de openbare verlichting

0800-6 35 35

Academie voor Beeldende Kunst -

DocStop 

014-21 40 73

00800-2123 2123

Drughulp - Hofkwartier 23 

014-23 34 01

Eandis 

078-35 35 00

Eigen Haard - Augustijnenlaan 28/6 

014-85 98 00

De Lijn 

070-220 200

Diftar-informatielijn 

0800-97 687

Holebifoon 

0800-99 533

Hummeltjeshof - Augustijnenlaan 22 

014-23 17 18

Infopunt Dementie 

014-28 20 00

Kringkruidenier - Lierseweg 132 

014-24 66 84

IOK - Geel 

014-58 09 91

Kringwinkel Zuiderkempen - Lierseweg 132/A 

015-23 73 93

JAC - Hofkwartier 23 

014-23 34 01

Netepark - Vorselaarsebaan 

014-85 97 10

Kankerlijn 

0800-35 445

NMBS - Herentals 

03-229 56 14

MS-liga Antwerpen 

03-887 48 18

OCMW (sociale dienst) - Nederrij 133/A 

014-24 66 66

Ontmoetingsruimte De Cirkel - Lierseweg 132 

014-24 66 93

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

Sport, jeugd en internationale samenwerking De Vossenberg, Markgravenstraat 107 

Tele-onthaal 

106

Vertrouwensartsencentra 

02-533 12 11

014-21 21 86

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

014-23 18 80

Stedelijke Werkplaats - Hemeldonk 

014-28 50 50

Woonzorglijn 

078-15 25 25

Toerisme Herentals - Grote Markt 35 

014-21 90 88

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

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

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

ADMINISTRATIEF CENTRUM

CC ’T SCHALIKEN EN TOERISME

RECYCLAGEPARK

14.00-16.00

09.00-18.00

09.00-16.30

09.00-16.30

09.00-12.00

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

09.00-11.45

09.00-11.45
09.00-17.00

DIENSTENCENTRUM ’T CONVENT

09.00-11.45
18.00-20.00

08.30-14.30

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

09.00-17.00

09.30-10.30
11.00-12.00
09.00-11.45

ZO

10.00-12.00

HUMMELTJESHOF

Zitdag Dorpshuis Noorderwijk
Zitdag Dorpshuis Morkhoven
OCMW DIENST RECHTSHULP

ZA

21/10
10.00-16.00

Op zaterdag 7 oktober is het wedstrijdblad gesloten vanaf 12 uur wegens een zwemwedstrijd van de Herentalse Zwemclub.
Het doelgroepenbad en het recreatiebad zijn wel heel de dag open.
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