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November solidariteitsmaand
Beste stadsgenoten

November is de solidariteitsmaand bij uitstek. Zo zetten de vrijwilligers van 11.11.11 ook 
dit jaar hun beste beentje voor om geld in te zamelen voor projecten in het Zuiden. De 
11.11.11-campagne staat dit jaar in het teken van migratie en vluchtelingen. 65 miljoen 
mensen zijn op de vlucht voor oorlog en vervolging, jaarlijks moeten 27,5 miljoen 
mensen hun woonplaats verlaten als gevolg van natuurrampen en miljoenen boeren 
moeten verhuizen omdat hun gronden worden ingepalmd door grote plantages of 
mijnbouwbedrijven. U leest er alles over in deze Stadskrant.

Ook in Herentals, Noorderwijk en Morkhoven hebben sommige mensen het moeilijk. Op 
de Werelddag tegen Armoede op 17 oktober kwamen in onze stad honderden mensen 
op straat tegen armoede in onze samenleving. En terecht. Want ook bij ons is het 
onaanvaardbaar dat mensen in armoede moeten leven en opgroeien. Goed dat er een 
vierdewereldbeweging als Den Dorpel bestaat in onze stad, die elke dag opnieuw mensen 
inspireert om op te komen tegen armoede.

Uw burgemeester
Jan Bertels  

voorwoord ...
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Nieuw digitaal loket levert attesten en uittreksels onmiddellijk af
De stad Herentals breidt haar online dienstverlening uit. Sinds 
12 oktober kunt u dertien attesten en uittreksels van de dienst 
burgerzaken digitaal aanvragen. In de meeste gevallen wordt de 
aanvraag automatisch verwerkt en kunt u het document onmiddellijk 
opslaan op uw computer of uitprinten. De afgeleverde documenten 
zijn volledig rechtsgeldig, zowel de digitale als de geprinte versie.

Om een officieel document aan te vragen, surft u naar  
www.herentals.be/e-loket. Onder de titel 'Digitale documenten' 
vindt u een overzicht van de digitale attesten en uittreksels. U 
kiest het document dat u nodig hebt en komt op een pagina met 
meer informatie over het document. Daar klikt u op de knop 
'Vraag online aan'.

 Om het document aan te vragen, moet u zich eerst veilig 
aanmelden via uw eID en een kaartlezer of via een app op uw 
smartphone. De meeste attesten en uittreksels ontvangt u 
onmiddellijk. Voor sommige uittreksels blijft een tussenkomst 
van de dienst burgerzaken nodig. In dat geval ontvangt u binnen 
de drie werkdagen een e-mail met een downloadlink. 

 U kunt de aanvraag ook indienen door zelf uw gegevens in te 
vullen. Het stadsloket stuurt het document dan per post naar 
uw domicilieadres.

 Hebt u thuis geen computer of internetverbinding, dan kunt u 
uiteraard nog steeds terecht aan het onthaal van het stadsloket. 
U meldt zich zonder afspraak aan tijdens de openingsuren.foto: freepik.com
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De jeugddienst verhuist

De jeugddienst verhuist in mei naar De Vossenberg. Samen met de sportdienst vormen ze daar de 
nieuwe afdeling sport, jeugd & internationale samenwerking. De dienstverlening van de jeugddienst 
verandert niet, alleen de locatie. Op donderdag 11 mei en vrijdag 12 mei zijn De Vossenberg en 
de jeugddienstlokalen in het Stadspark gesloten, met het oog op de verhuizing. Vanaf maandag 
15 mei kunt u dan in De Vossenberg terecht voor al uw vragen over sport, jeugd en internationale 
samenwerking. De locatie in het Stadspark krijgt een opknapbeurt en dient vanaf het najaar als 
vergaderruimte voor Herentalse verenigingen en als uitvalsbasis voor de gemeenschapswachten.

Inspraakmoment omvorming bos aan kerkhof 
Noorderwijk

In het najaar laat het stadsbestuur het naaldbos 
tussen het kerkhof van Noorderwijk en Landweg 
kappen. Op die locatie komt in het voorjaar van 2018 
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 
4 mei om 19.30 uur bent u van harte welkom op de 
zolder van het Dorpshuis (Ring 26, Noorderwijk) voor 
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.

Nieuw woonproject op de Molekens

Sociale huisvestingsmaatschappij nv Eigen Haard werkt aan de renovatie van negen 
appartementen in de Olmenlaan. Vanaf dinsdag 2 mei kunt u zich inschrijven op de wachtlijst. 
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. 

Het kantoor is open op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 9 tot 12 uur en op maandagavond 
van 17 tot 19 uur. Wegens werkzaamheden is Eigen Haard tijdelijk niet bereikbaar via de Augustijnenlaan. 
U kunt het kantoor enkel nog bereiken via de voetgangersdoorgang aan het Hofkwartier.

Meer informatie: nv Eigen Haard, Augustijnenlaan 28/6, tel. 014-85 98 02

Gezocht: hondenbaasjes met stijl!

Hondenbazen zien hun huisdier graag, en dat is een goede zaak. Als hondenbaas neemt u 
uw hond regelmatig mee op stap voor een wandeling. Daar hoort natuurlijk ook een kleine 
en soms ook grote boodschap bij. Stijlvolle hondenbazen ruimen zo’n boodschap meteen 
achter hun hond op. Toch krijgt het stadsbestuur nog regelmatig klachten over hondenpoep 
die niet opgeruimd wordt. Hondenpoep op straat blijft een van de grootste ergernissen van 
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 
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.

WETENSWAARD

 STADS
KRANT

Plan voor buurtbos in Noorderwijk is klaar

Op donderdag 23 november bent u welkom op de tweede vergadering over het buurtbos in 
Noorderwijk. Die vindt plaats in het Dorpshuis (Ring 26) en start om 19.30 uur. In samenspraak 
met de buurt maakte het stadsbestuur een plan op voor de omvorming van het naaldbos en 
de aanliggende groenzone aan de begraafplaats van Noorderwijk. Samen met de Bosgroep 
Zuiderkempen en het Agentschap voor Natuur en Bos stelt de stad dit plan nu aan u voor. Eind 
februari 2018 is er een aanplantdag, waarbij de buurtbewoners een handje kunnen toesteken. Ook 
voor de verdere opvolging van de nieuwe bosaanplant is er ruimte voor enthousiaste vrijwilligers.

Aanleg Begijnhofpark op schema

De aanleg van het Begijnhofpark, de 
groene long tussen de Augustijnenlaan, 
het Begijnhof en de Hellekens, 
verloopt zoals gepland. De paden 
en de bruggetjes over de Maasbeek 
zijn aangelegd, het gazon en het 
kruidenrijke grasland zijn ingezaaid 
en de bloembollen zijn geplant. Begin 
november plant de aannemer ook 
de hagen langs de randen van het 
park, de fruithagen en de fruitbomen. 
Om de prille groenaanleg te laten 

ontwikkelen en niet te beschadigen, is het park tot aan het voorjaar van 2018 niet toegankelijk. 
Het stadsbestuur rekent op uw medewerking en dankt u voor uw begrip.

Herentals wordt opnieuw Wereldtals

Van 24 februari tot 27 april 2018 haalt Herentals de wereld in huis. Herentalse verenigingen 
bundelen hun krachten en acties zodat u kunt kennismaken met andere culturen, gewoonten 
en gebruiken. Een kijkje in het anders-zijn kan uw leven rijker en waardevoller maken. De pijlers 
respect, verbondenheid en diversiteit staan centraal bij Wereldtals. Wil uw vereniging graag 
deelnemen? Neem dan zeker een kijkje op www.wereldtals.be.

Leren fietsen op de speelplaats

Het stadsbestuur kreeg van de provincie Antwerpen een 10op10-subsidie van 
4.907,76 euro voor de aankoop van loopfietsen. De Herentalse basisscholen kunnen 
deze fietsen lenen zodat hun leerlingen de basisvaardigheden voor het fietsen 
kunnen oefenen in de veilige omgeving van de speelplaats. Op de loopfietsen leren 
ze hun evenwicht bewaren, remmen en sturen. Zodoende verloopt de overstap naar een echte 
fiets veiliger en gemakkelijker. Enkele loopfietsen zijn groter en werden speciaal aangekocht 
voor grotere kinderen die wegens een beperking moeite hebben met leren fietsen.

Gidsen 2de Kempen zoekt nieuwe huurder

De groep van Gidsen 2de Kempen is zo groot geworden dat de jeugdvereniging aan een 
uitbreidingsplan werkt voor haar lokaal op de Kleerroos. Daarvoor is de vereniging op zoek 
naar huurders die het vernieuwde lokaal een of meer keren per week willen gebruiken voor het 
uitoefenen van hun hobby. Muziek, dans, theater, hobbyclub ... Alles is bespreekbaar. 

Meer informatie: Lyna Tops, topslyna@gmail.com, gsm 0498-71 20 50
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WETENSWAARD
Eén stad, drie voedselteams

De Herentalse voedselteams houden 
een open dag. Op woensdag 15 novem-
ber bent u van 18 tot 19 uur welkom 
bij team Bremdael en op donderdag 
23 november van 19 tot 20 uur bij team 
Spiegelfabriek. U krijgt er een lekkere 
kom soep en maakt kennis met lokaal, 
seizoensgebonden en eerlijk voedsel.

Een voedselteam bestaat uit een 
twintigtal gezinnen die samen sei-
zoensproducten bestellen bij lo-
kale bioboeren. Het aanbod be-

staat uit groenten, fruit, lamsvlees, biobrood, biosap, vegetarische spreads, meelwaren,  
geitenzuivel en vis.

We stellen de Herentalse voedselteams graag even aan u voor:
• Voedselteam Bremdael: wekelijkse levering op woensdag tussen 18 en 19 uur,  

Ernest Claesstraat 54-56, herentalsbremdael@voedselteams.be
• Voedselteam Spiegelfabriek: wekelijkse levering op donderdag tussen 19 en 20 uur, 

Lierseweg 132/A, voedselteamspiegelfabriek@hotmail.com
• Voedselteam Molekens: in opstart, boekerijherentals@gmail.com

Meer informatie: www.voedselteams.be

Herbruikbare kleren? Geef ze aan de Kringwinkel

Voor het inzamelen van herbruik-
baar textiel werkt de stad samen 
met IOK Afvalbeheer en de Kring-
winkel Zuiderkempen. Dankzij de 
textielinzameling kan de Kringwin-
kel betaalbare tweedehandskleding 
van goede kwaliteit aanbieden en 
tegelijkertijd ook zinvolle banen 
creëren voor mensen met minder 
kansen op de arbeidsmarkt.

Hebt u herbruikbare kleding of ander textiel, breng het dan binnen op het recyclagepark 
of bij de Kringwinkel zelf. De Kringwinkel komt ook vier keer per jaar aan huis. De data 
vindt u op de afvalkalender. U kunt het textiel aanbieden in gewone plastic zakken of 
in de speciale oranje doorschijnende zakken. Vraag ernaar bij de Kringwinkel of op het 
recyclagepark.

Onder herbruikbaar textiel verstaan we kleding, schoenen, bed- en tafellinnen, gordijnen en 
overgordijnen. Vervuilde kleding, tapijten, kussens en elektrische dekens mag u niet aanbieden 
voor de textielinzameling.

De andere textielcontainers die op verschillende plaatsen in Herentals staan, zullen 
binnenkort verdwijnen. De firma’s die deze containers beheren, hebben geen toestemming 
van het stadsbestuur om textiel in te zamelen in Herentals. Het schepencollege vraagt 
hen dan ook om hun activiteiten in Herentals stop te zetten en de textielcontainers te 
verwijderen.

Laat uw stem horen!

Het stadsbestuur is op zoek naar de 
mening van de Herentalsenaar over 
het aanbod van kunst en erfgoed. 
Daarom organiseren we op maandag 
13 november een bewonersvergadering. 
Iedereen is om 19 uur welkom in zaal 
’t Hof (Grote Markt 41).

We willen weten wat er leeft bij de 
bevolking en hoe we in de toekomst 
het aanbod beter kunnen afstemmen 
op de wensen. In september heeft 
het stadsbestuur al een deel van de 
bevolking bevraagd via een online-
enquête. Nu willen we met u in 
dialoog treden en samen op zoek gaan 
naar oplossingen en ideeën. Wij zijn 
benieuwd naar uw suggesties. Bent 
u geïnteresseerd, schrijf u dan in op  
www.herentals.be/onderzoek-vrije-tijd.

Verplaatsing van 
glascontainers
Het college van burgemeester en 
schepenen beslist om een aantal 
glascontainers te verplaatsen. Met een 
goede spreiding van de inzamelpunten 
wil het stadsbestuur ervoor zorgen dat 
de containers voor zo veel mogelijk 
mensen bereikbaar zijn. Daarbij wordt 
rekening gehouden met een aantal 
nieuwe woonprojecten. Door te kiezen 
voor locaties waar veel sociale controle 
is, zorgt de stad er bovendien voor dat 
de kans op sluikstorten verkleint.

Van de dertig glascontainers in Heren-
tals veranderen er tien van plaats. De 
containers op de Augustijnenlaan wer-
den reeds weggehaald door de aanleg 
van het Begijnhofpark. Ook de glas-
containers in de Gareelmakersstraat, 
de Ekelstraat en de Brouwerijstraat 
worden verwijderd. In de Musket-
straat, aan Zandkapel en aan de biblio-
theek van Noorderwijk gaat er telkens 
één van de twee containers weg. De 
containers worden verplaatst naar de  
Hellekensstraat, Zwanenberg, Blaas-
balgstraat, Kleine Markt, Wuytsbergen, 
Ekelenberg, Bergenstraat, Drie-Eiken-
straat en Leopoldstraat.
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WONEN
Verwarmingstoelage

Hebt u een beperkt inkomen 
en verwarmt u uw woning 
met mazout (huisbrandolie 
of stookolie), lamppetroleum 
(type C) of bulkpropaangas, 
dan kunt u een verwarming-
stoelage aanvragen bij het 
Sociaal Verwarmingsfonds. U 
krijgt 0,14 tot 0,20 euro per 
liter, afhankelijk van de prijs 
die u hebt betaald. Per gezin 
en per verwarmingsperiode 
geeft maximaal 1.500 liter 
brandstof recht op een ver-
warmingstoelage.

Voor wie?

U hebt recht op de verwar-
mingstoelage als u voldoet 
aan een van de volgende voor-
waarden:
• U hebt recht op een ver-

hoogde tegemoetkoming 
van de ziekteverzekering en 
u hebt een laag inkomen.

• Het jaarlijks bruto belastbaar inkomen van uw gezin is lager of gelijk aan 18.363,39 euro 
verhoogd met 3.399,47 euro per persoon ten laste. Het niet-geïndexeerde kadastraal 
inkomen van de onroerende goederen buiten de gezinswoning telt mee.

• U zit in een schuldbemiddeling of een collectieve schuldenregeling en u kunt uw 
verwarmingsfactuur niet betalen.

Aanvragen

U koopt de brandstof eerst aan en komt uiterlijk zestig dagen na de levering naar de sociale 
dienst van het OCMW. Breng de volgende documenten mee:
• factuur of leveringsbon
• identiteitskaart
• bewijs van gezinsinkomen (recentste aanslagbiljet, loonfiche of attest van sociale uitkering)
• eventueel de beslissing van collectieve schuldenregeling of een attest van de persoon die 

uw schuldbemiddeling verricht

Wist u dit?

U kunt uw verwarmingsfactuur ook spreiden. U hoeft dan niet zo veel in één keer te betalen, 
maar profiteert toch van de lagere prijs voor grote hoeveelheden. 

Meer informatie

Sociale dienst OCMW, tel. 014-24 66 66, socialedienst@ocmwherentals.be
• Nederrij 133/A in Herentals: elke werkdag van 9 tot 11.45 uur en maandagavond van 18 tot 

19 uur 
• Dorpshuis Noorderwijk: elke dinsdag van 9.30 tot 10.30 uur
• Dorpshuis Morkhoven: elke dinsdag van 11 tot 12 uur

Doe mee met de 
groepsaankoop 
muurisolatie

Is uw dak goed geïsoleerd, dan is 
muurisolatie de volgende stap naar 
een lagere energiefactuur en meer 
comfort. Samen met 26 andere 
gemeenten doet Herentals deze 
winter mee met de groepsaankoop 
muurisolatie van de IOK. Zowel het 
inspuiten van de spouwmuren als 
het van buitenaf of binnenuit bij-
isoleren van de muren behoren tot de 
mogelijkheden. Ook doe-het-zelvers 
kunnen muurisolatie aankopen via de 
groepsaankoop. 

Wilt u meer informatie of wilt u zich 
inschrijven, kom dan op maandag 
27 november om 20 uur naar de 
infoavond in het administratief 
centrum (Augustijnenlaan 30). Op 
14 november is er ook een infoavond 
in het gemeentehuis van Olen.

Vrijblijvend inschrijven is nu al mogelijk 
via www.iok.be/muurisolatie. Wilt u 
graag mee beslissen welke firma de 
samenaankoop mag uitvoeren, geef u 
dan op voor de stuurgroep. Die komt 
samen op maandag 11 december om 
20 uur in Lille.

De actie sluit aan bij het streekproject 
Kempen2020, een engagement van alle 
Kempense gemeenten om 20 procent 
CO2 te besparen tegen 2020.

Meer informatie:
tel. 014-56 42 56 of
duurzaamheidsteam@iok.be 
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Test gratis uw risico op 
diabetes

Loopt u het risico om diabetes type 2 
te krijgen? Naar aanleiding van Wereld 
Diabetes Dag kunt u dit op vrijdag 
17 november gratis laten testen. Kom 
naar de infostand op de Grote Markt 
en vul een korte vragenlijst in. Aan 
de hand van uw antwoorden wordt 
uw risico op diabetes snel en efficiënt 
berekend.

Vandaag lijdt één op twaalf Belgen 
aan diabetes. Eén op vier zit in de risi-
cogroep om diabetes te ontwikkelen. 
Het aantal risicopatiënten neemt elke 
dag toe. Als u een risicopatiënt bent, 
is het gelukkig niet te laat. Door be-
paalde dingen in uw leven aan te pas-
sen, kunt u diabetes alsnog voorko-
men. Bij de infostand vindt u hierover 
alle informatie.

Met deze actie zet de Diabetesliga 
samen met het Lokaal Multidisciplinair 
Netwerk Zuiderkempen in op de 
preventie van diabetes type 2 in de 
regio.

Op dinsdag 14 november staat er ook 
een infostand aan het onthaal van het 
AZ Herentals (Nederrij 133). De diabe-
tes-educatoren van het ziekenhuis be-
antwoorden al uw vragen.

Infosessies over reanimatie en het gebruik van de 
defibrillator

Om mensen met een hartstilstand 
te redden, moet u snel kunnen 
reageren. Daarom willen de stad 
en het Rode Kruis zo veel mogelijk 
inwoners laten kennismaken met 
reanimatie en het gebruik van de 
defibrillator.

U kunt een infosessie volgen op 
donderdag 9, 16, 23 of 30 november. 
De sessies starten telkens om 19 uur 
en vinden plaats in de gebouwen 
van het Rode Kruis (Schoolstraat 46). 
Deelnemen is gratis. Wilt u graag 
een sessie volgen, schrijf u dan in via  
www.herentals.be/hartveilig.

Ook in Noorderwijk!

Rode Kruis Noorderwijk-Morkhoven organiseert ook een opleiding reanimatie en defibrillatie. 
Die vindt plaats op dinsdag 7 november om 19 uur in het Dorpshuis van Noorderwijk. De 
opleiding is gratis en duurt drie uur.

Wilt u deelnemen aan de opleiding in Noorderwijk, schrijf u dan in via info@noorderwijk.
rodekruis.be. Afhankelijk van het aantal inschrijvingen organiseert het Rode Kruis nog 
bijkomende opleidingen.

Alcoholverslaving hoeft niet het einde te zijn

Van 20 tot en met 26 november is 
het weer de Week van het Alco-
holisme. Tijdens deze week willen 
we het taboe rond het probleem 
alcoholverslaving doorbreken en 
de drempel om hulp te zoeken ver-
lagen. Alcoholverslaving hoeft niet 
het einde te zijn. Het is een ziekte 
die gestabiliseerd kan worden.

Voor steun kunt u terecht bij de Anonieme Alcoholisten (AA), een zelfhulpgroep van mannen 
en vrouwen die hun ervaringen met elkaar delen en elkaar helpen om nuchter te worden en 
te blijven. Iedereen die wil ophouden met drinken kan gratis lid worden. In Vlaanderen zijn 
er 9.000 AA-leden, die in hun eigen omgeving wekelijks vergaderingen kunnen bijwonen. U 
bent dus zeker niet alleen.

De AA-groep in Herentals komt elke zondag om 10 uur en elke maandag, dinsdag en vrijdag 
om 20 uur samen in dienstencentrum ’t Convent (Begijnhof 17).

Meer informatie:
www.aavlaanderen.org, tel. 03-239 14 15 (dag en nacht bereikbaar)

PREVENTIE
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SOCIO

Wat te doen bij een overlijden

Wanneer een naaste overlijdt, krijgt u op korte tijd heel wat te 
verwerken. Boven op alle emoties komen nog administratieve 
verplichtingen. Begrafenisondernemers en ziekenfondsen hebben 
uitgebreide brochures over wat u moet doen bij een overlijden. Wij 
sommen kort op waar u op moet letten.

Wat moet u direct na het overlijden doen?

• Bij een overlijden thuis moet u onmiddellijk een dokter verwittigen 
zodat die de dood kan vaststellen en een overlijdensattest kan 
opmaken. Bij een overlijden in een ziekenhuis of rusthuis gebeurt 
dit automatisch.

• Neem contact op met een begrafenisondernemer of de uitvaart-
verzekering van de overledene. De begrafenisondernemer regelt 
de begrafenis helemaal. Hij doet ook aangifte van het overlijden 
bij de dienst burgerzaken. Daar informeert de begrafenisonder-
nemer of de overledene een laatste wilsbeschikking had over de 
wijze van begraving of crematie.

Wie moet u op de hoogte brengen?

Buiten familie, vrienden en kennissen moet u nog heel wat andere 
mensen, instanties en diensten op de hoogte brengen van het 
overlijden. Wie of welke dat zijn, hangt af van de persoonlijke 
situatie. Denk bijvoorbeeld aan:
• de werkgever van de overledene en uw eigen werkgever
• het ziekenfonds
• de notaris of testamentuitvoerder
• banken en financieringsinstellingen
• verzekeringsmaatschappijen
• nutsvoorzieningen (elektriciteit, gas, water, telefoon, internet, …)
• de verhuurder 
• abonnementen
• verenigingen
• bpost

De begrafeniskosten

Houd alle facturen van de uitvaart, de begrafenis of crematie en 
eventueel van de ziekenhuiskosten goed bij. Die kosten worden 
verrekend in de successierechten. Als de overledene geen familie 
had of als er niet genoeg geld is, dan zoekt het OCMW samen met u 
naar een oplossing.

De nalatenschap en successierechten

Bij een overlijden blokkeert de bank de bankrekening en het 
spaarboekje van de overledene. Om dat geld vrij te maken, hebt 
u een attest van erfopvolging nodig. Dat is een lijst met mogelijke 
erfgenamen. U kunt het attest laten opstellen bij een notaris of, in 
bepaalde gevallen, bij het registratiekantoor. De nalatenschap van de 
overledene (spaargeld, onroerend goed en andere eigendommen) 
wordt verdeeld onder de erfgenamen. De nalatenschap moet u 
binnen vier maanden na het overlijden aangeven bij de fiscus. Die 
berekent de successierechten of erfenisrechten. Dat zijn taksen die 
de staat heft op de erfenis.

En de nabestaanden?

Als de overledene nog niet op pensioen was, dan kan de huwelijks-
partner een aanvraag indienen voor een overlevingspensioen. Om 
een overlevingspensioen of een overgangsuitkering aan te vragen, 
kunt u een afspraak maken bij het stadsloket (www.herentals.be/
afspraak, tel. 014-28 50 50). Was de overledene al wel op pensioen, 
dan gebeurt de herberekening automatisch. U hoeft hiervoor zelf 
niets te ondernemen. 

Rouwverwerking

Hebt u vragen of problemen, of wilt u gewoon met iemand praten? 
Deze diensten zijn er om u te helpen:
• huisvandeMens, Lantaarnpad 20, tel. 014-85 92 90, 
 herentals@demens.nu 
• Centrum voor Geestelijke Gezondheidszorg, Hofkwartier 23, 

tel. 014-41 09 67 (ouderen) of tel. 014-58 75 81 (kinderen en 
jongeren)

• In de bibliotheek van Herentals kunt u een koffer lenen over 
rouwverwerking.
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De Dorpelshop

De Dorpelshop is een tweedehandswinkel die gekregen kleding, 
linnengoed en accessoires een nieuw leven geeft. De Dorpelshop 
verkoopt tegen kleine prijzen, zodat ook mensen die het minder 
breed hebben zich iets nieuws kunnen veroorloven. Hebt u een 
Dorpelkaart of recht op verhoogde tegemoetkoming, dan betaalt u 
bovendien slechts de helft van de aangegeven prijs. De opbrengst 
van de verkoop gaat volledig naar de werking van vzw De Dorpel. De 
kleding die niet verkocht raakt, gaat naar goede doelen. Zo gaat er 
niets verloren.

De collectie in de winkel wordt tweemaal per week nagekeken en 
aangevuld. Reden genoeg dus om regelmatig langs te komen. U 
vindt de winkel aan de achterzijde van het inloopcentrum aan de 
Boerenkrijglaan 16. De Dorpelshop is open op woensdag en vrijdag 
van 13.30 uur tot 16 uur.

Vrijwilligers gezocht

De Dorpelshop wordt bemand door vrijwilligers, die zich bezighouden 
met het sorteren, presenteren en verkopen van de binnengebrachte 
spullen. Voor deze en andere activiteiten is vzw De Dorpel steeds 
op zoek naar nieuwe vrijwilligers. Bent u sociaal voelend en 
behulpzaam? Hebt u een luisterend oor en bent u geduldig? Dan 
bent u welkom in het toffe team van enthousiaste vrijwilligers. U 
leert er nieuwe mensen kennen en krijgt de kans om uw kennis en 
talenten in te zetten. De Dorpel zorgt voor ondersteuning, vorming 
en opleiding.

Meer informatie: dedorpel@edpnet.be, tel. 014-21 40 73

Workshops en cursussen in ’t Peeseeke

Openbaar computerlokaal 
’t Peeseeke organiseert een 
workshop over hoe u uw 
digitale foto’s en bestanden 
kunt bewaren. De workshop 
vindt plaats op maandag 
6 november van 9 tot 12 uur. 
Breng uw gsm, camera of 
laptop mee en de usb-kabel om 
uw toestel aan te sluiten op de 
computer.

Er zijn ook nog vrije plaatsen bij enkele initiatiecursussen dit najaar. 
U kunt nog inschrijven voor de cursussen Excel, werken met een 
iPad, Word en PowerPoint. Zowel de workshop als de cursussen zijn 
gratis. U betaalt wel een waarborg van 5 euro.

Meer informatie en inschrijvingen: ’t Peeseeke,
Campus Spiegelfabriek, Lierseweg 132, tel. 014-24 66 97

AZ Herentals zoekt vrijwilligers voor 
oudere patiënten

Het AZ Herentals wil de zorg voor oudere patiënten uitbreiden. 
Daarom is het ziekenhuis op zoek naar vrijwilligers die specifiek 
aandacht willen besteden aan 75-plussers met een heupfractuur. 
Tijdens hun behandeling op de afdeling orthopedie is er vooral 
aandacht voor de revalidatie van de heup en minder voor het 
persoonlijke leven van de patiënt. Als vrijwilliger kunt u op dat vlak 
een grote meerwaarde betekenen. U houdt de oudere patiënten 
gezelschap, bevestigt waar ze zijn en wat er gebeurd is, helpt hen 
bij de maaltijd en begeleidt lichte oefeningen op aangeven van de 
kinesitherapeut. Hebt u interesse of wilt u meer weten over de 
mogelijkheden om als vrijwilliger binnen het ziekenhuis aan de slag 
te gaan, neem dan contact op met Liesbet Luyten, de coördinator 
van de vrijwilligerswerking (tel. 014-24 62 48, liesbet.luyten@
azherentals.be).

Zelf kerstkaarten maken?

Wilt u uw familie en vrienden dit jaar verrassen met zelfgemaakte 
kerstkaarten? Dan kunt u zowel bij ontmoetingsruimte De Cirkel als bij 
openbaar computerlokaal ’t Peeseeke terecht. De knutselnamiddag 
in De Cirkel vindt plaats op woensdag 29 november van 13.30 uur 
tot 16 uur. Deelnemen kost 2 euro. Wilt u een mooie kerstkaart op 
de computer maken, schrijf u dan in voor de workshop op maandag 
4 december om 9 uur in ’t Peeseeke. Deze workshop is gratis. U mag 
uw eigen laptop meebrengen.

Meer informatie en inschrijvingen:
Lieze Valenbergh, 014-24 66 92,
liezevalenberghs@ocmwherentals.be

Dementievriendelijke gemeente

Wegwijs in mantelzorg

De Familiegroep Dementie komt op 
woensdag 8 november om 18 uur samen in 
dienstencentrum ’t Convent (Begijnhof 17). 
Het steunpunt Mantelzorg geeft er een 
uiteenzetting over de mogelijkheden rond 

mantelzorg. Er is ook gelegenheid om ervaringen uit te wisselen 
en vragen te stellen. Deelnemen is gratis.

Mist, mijn moeder en ik

Op woensdag 29 november is Leen Persijn te gast in de Lakenhal. 
In haar monoloog Mist, mijn moeder en ik vertelt zij over haar 
ervaringen met haar moeder met dementie. Ze beschrijft het 
verwarde gedrag, de onrust en zelfs agressie en wisselt dit af 
met vaak hilarische anekdotes. De monoloog start om 20 uur. 
De toegang is gratis, maar u moet wel vooraf inschrijven bij het 
huisvandeMens (tel. 014-85 92 90 of herentals@deMens.nu).

Meer informatie: Familiegroep Dementie, Dany Vrydag, 
gsm 0484-79 89 11, herentals@alzheimerliga.be,
www.familiegroepdementie-herentals.be
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Vicky Bogaert
Workshop: Iedereen smartphonefotograaf
Donderdag 2 november om 20 uur in de Lakenhal 

Vicky Bogaert is fotografe. Tijdens deze 
workshop leert zij u met speelse opdrachten 
uw fotografische stijl te ontwikkelen. U 
leert de mogelijkheden van de camera, 
de juiste nabewerkingen en het delen van 
uw beelden met de wereld. U maakt ook 
kennis met een aantal gebruiksvriendelijke 
en gratis apps. In november loopt er in 
de Lakenhal een tentoonstelling met 
smartphonefoto’s van Vicky Bogaert. 

Toegang: 3 euro (enkel basisprijs)

Kugoni Trio
Timelapse (aperitiefconcert)
Zondag 5 november om 11 uur in de Lakenhal 

Het Kugoni Trio is een jong en uniek 
ensemble. Omdat er weinig repertoire 
is voor piano, viool en saxofoon, liet 
het Kugoni Trio voor Timelapse enkele 
Vlaamse componisten nieuwe composities 
schrijven. Zij geven een antwoord in een 
hedendaagse taal op De vier seizoenen van 
tangocomponist Astor Piazzolla.

Toegang: 12 euro / 9 euro (Vriendenpas)

K L U I S T E R
Boke Hertals 
Dinsdag 7 november om 12.15 uur in de foyer

K L U I S T E R is een combinatie van poëtische 
teksten, elektronica en Nederlandstalige 
kleinkunst-pop. Sindji Wellens en Brechtje 
Deckers werken al een hele tijd aan 
muziekprojecten in verscheidene genres. 
In dit gezamenlijke project blijkt dat ze 
elkaar perfect aanvullen. Deckers stelt 
eigen werk voor en Wellens geeft er zijn 
eigen draai aan. Een ideaal duo om songs 
te schrijven.

Toegang: gratis (inclusief boterham)

FILM

Silence
Dinsdag 28 november om 20 uur in de 
schouwburg

Twee Portugese priesters trekken in de 
zeventiende eeuw als missionarissen 
naar Japan om hun vroegere mentor 
te zoeken. Maar hun zoektocht is een 
levensgevaarlijke queeste: de katholieke 
kerk is immers verboden in het Japan 
ten tijde van het Tokugawa-shogunaat. 
Het geloof van de twee jezuïeten wordt 
tijdens hun reis danig op de proef gesteld. 

Silence moet het magum opus zijn van de 
legendarische regisseur Martin Scorsese. 
Dertig jaar heeft het geduurd voor hij 
de verfilming van het gelijknamige boek 
aandurfde. Andrew Garfield, Adam Driver 
en Liam Neeson spelen de belangrijkste 
rollen. Silence duurt 2 uur en 40 minuten. 

Toegang: 5 euro / 3,50 euro (Vriendenpas)

Jackie 
Woensdag 29 november om 14.30 uur in 
de schouwburg

Jackie vertelt het verhaal van Jackie 
Kennedy in de dagen van de aanslag op 
haar man, John F. Kennedy, tot aan zijn 
begrafenis. Een periode waarin ze de 
liefde van haar leven verloor, maar de 
liefde won van het Amerikaanse volk.

Regisseur Pablo Larraín toont de vele 
gezichten van Jackie Kennedy. Zij komt 
niet per se naar voren als een gezellige 
vrouw, en dat siert de film. Natalie 
Portman speelt de hoofdrol. De film 
duurt 100 minuten.

Toegang: 5 euro / 3,50 euro (Vriendenpas)
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Dimitri Verhulst, Corrie van Binsbergen en band
Godverdomse dagen op een godverdomse bol
Vrijdag 10 november om 20 uur in de schouwburg 

In zijn boek Godverdomse dagen op een 
godverdomse bol schetst Dimitri Verhulst op een 
scherpe en ironische manier de evolutie van de 
mensheid. Zijn bizarre verhaal gaat hand in hand 
met de muziek van de negenkoppige groep van 
Corrie van Binsbergen. Jazz, pop, klassieke en 
moderne muziek wisselen het verhaal af.

De band wordt uitgebreid met de strijkers van 
Sun*Sun*Sun String Orkestra, bekend van hun 
samenwerkingen met Blixa Bargeld, Zita Swoon 
en Triggerfinger. 

Toegang: 16 euro / 13 euro (Vriendenpas) 

Carrington-Brown
Best Of
Donderdag 16 november om 20 uur in de schouwburg 

Rebecca Carrington en Colin Brown zijn een 
komisch duo uit Engeland. Met cello en zang 
brengen ze parodieën van pop tot opera en 
van jazz tot Bollywood. De combinatie van hun 
Britse humor  en virtuoze muzikale talenten 
zorgen voor een briljante mengeling van mu-
ziek en comedy.

De voorstelling loopt in samenwerking met 
vtbKultuur Deinze.

Toegang: 15 euro / 12 euro (Vriendenpas)

Kopergietery
Mémé, de peetmoeder
Vrijdag 17 november om 20 uur in de schouwburg 

Mémé, de peetmoeder is een spannend familie-
epos dat geïnspireerd is op de filmtrilogie The 
Godfather. Mémé zwaait al tientallen jaren de 
plak in een kleine achterbuurt. Wanneer haar 
kleinkind opzettelijk wordt aangereden door 
een bromfiets zijn de gevolgen niet te overzien. 
Kopergietery is een creatiehuis voor een jong 
publiek. Acteurs in dit stuk zijn Reinhilde 
Decleir, Laurence Roothooft, Lukas Smolders en  
Jan Sobrie. 

Toegang: 13 euro / 10 euro (Vriendenpas)

Vicky Bogaert
Smartphonefotografie
Van vrijdag 3 november tot en met  
zondag 26 november in de Lakenhal
Open op vrijdag, zaterdag, zondag van  
14 tot 17 uur

De beste camera is de camera die u bij 
hebt. En laat dat voor de meesten onder 
u nu net een smartphonecamera zijn. De 
smartphone is uitgegroeid tot een vol-
waardige camera met opties, instellingen 
en accessoires die niet hoeven onder te 
doen voor die van een compactcamera.
Fotografe Vicky Bogaert schreef het boek 
Iedereen smartphonefotograaf en stelt 
in de Lakenhal foto’s tentoon die ze nam 
met haar smartphone.

De toegang is gratis. 

Sus Serneels en Frans 
Van Roy
Green in Red
Van zaterdag 11 november tot en met 
zondag 3 december in kasteel Le Paige
Open op vrijdag, zaterdag, zondag van 
14 tot 17 uur 

Sus Serneels en Frans Van Roy laten ab-
stract werk zien. Beide kunstenaars zijn 
verwoede zoekers naar hun eigen werke-
lijkheid. Het werk van Sus Serneels is in-
dertijd vertrokken vanuit de etskunst en 
zo geëvolueerd tot totale vrije abstractie. 
Het werk van Frans Van Roy heeft een 
grote poëtische inslag, waarbij hij zijn 
eigen beeld van de werkelijkheid schetst 
en interpreteert.
U bent van harte welkom op de vernis-
sage, zaterdag 11 november om 15 uur.

De toegang is gratis.
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Kunstendag voor Kinderen 

Zannemie en de Bende 
Muziek uit de speelgoedkast (3+)
Zondag 19 november om 14.30 uur in de schouwburg 

Zannemie en de Bende brengen een 
swingend en speels muziekfeest voor 
kinderen. De liedjes gaan over monsters 
onder het bed, Boegaloe de koe, mama’s 
kwijtraken en de Koekeloerepoezewoef 
vinden. Tijdens dit concert kunnen 
kinderen niet op hun stoel blijven zitten, 
ze schudden met hun billen en wiebelen 
met hun benen.

Toegang: 8 euro / 5 euro (Vriendenpas)

Workshops
Zondag 19 november vanaf 13 uur in de foyer 

Tijdens de Kunstendag voor Kinderen staan er heel wat activiteiten op stapel. De kinderen kunnen 
er onder meer kleien, tekenen, schilderen en collages maken. De begeleiding gebeurt door de 
Academie voor Beeldende Kunst. Het volledige programma vindt u later op de website van  
cc ’t Schaliken.

Toegang: gratis

Strijkersdag

Op 26 november organiseert de Stedelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans een 
strijkersdag. Iedereen die een strijkinstrument speelt, kan een hele dag komen meespelen. 
Speelt u viool, altviool, cello of contrabas? Volgt u les of niet? Bent u jong of oud, een beginner 
of een gevorderde? U bent van harte welkom! De workshop vindt plaats in basisschool Leertuin 
(Populierenlaan 1) van 9.30 uur tot 16.30 uur. Deelnemen is gratis.

De strijkersdag sluit om 17 uur af met een concert in de Sint-Jan-de-Doperkerk op de Molekens. 
De toegang bedraagt 5 euro.

Meer informatie en inschrijvingen: amymerrill@telenet.be, gsm 0485-91 52 99,
www.samwdherentals.be

Wouter Deprez
Levend en vers (try-out)
Woensdag 22 en donderdag 23 november 
om 20 uur in de schouwburg

Na vijftien jaar optreden is het tijd voor 
een herontdekking. Wat doet Wouter 
het allerliefste? Anekdotes vertellen, on-
zin uitslaan, een beetje improviseren en 
primitieve liedjes zingen. Met de goes-
ting van een beginneling en de ervaring 
van de oude rot. Hij wou losse stukken 
maken, maar ze groeien toch weer aan 
mekaar, tot een verhaal. 

Toegang: 12 euro / 9 euro (Vriendenpas)

Pulse Percussion Trio & 
Mautiv
Double Bill
Zaterdag 25 november om 20 uur in de 
schouwburg

Tijdens deze Double Bill laat lokaal 
percussietalent het beste van zichzelf 
zien. Het Pulse Percussion Trio bestaat 
uit Evert Van Eynde en Tim en Tom 
Ouderits. De laatste twee geven les aan 
de muziekacademie van Geel. Het Pulse 
Percussion Trio brengt Rhythmosis, 
een daverende percussieperformance 
vol groove, swing en lyriek. Na de 
pauze speelt Mautiv, het project 
van Steven Ribus, leerkracht aan de 
Herentalse muziekacademie. Mautiv 
combineert elektronische beats met 
drums en percussie. Dit resulteert in 
aanstekelijke melodieën op marimba, 
vibrafoon en elektronica.

Toegang: 14 euro / 11 euro (Vriendenpas)

Info en tickets: 
Cc ’t Schaliken, Grote Markt 35,  cultuurcentrum@herentals.be,
www.schaliken.be, tel. 014-21 90 88

PROGRAMMA CC ’T SCHALIKEN
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Kom met heel de familie naar de 
Zwembaddag

Op zondag 19 november kunt u met de hele familie deelnemen 
aan de spetterende Zwembaddag in het Netepark. Voor de gewone 
toegangsprijs krijgt u heel wat fijne extra’s:

• van 9 tot 12 uur: ontbijtbuffet
• van 10 tot 11.30 uur: kinderdisco
• van 10.30 uur tot 11.15 uur: aquafitness
• van 13 tot 16 uur: pretbad met waterattractie

Bezorg uw kinderen een leuke 
kerstvakantie

Tijdens de kerstvakantie amuseren de kinderen zich ter land, ter zee 
en in de lucht.

Grabbelpas

De kinderen kunnen deelnemen aan allerlei 
knutsel-, dans- en kookactiviteiten van 27 
tot en met 29 december en van 2 tot en 
met 5 januari. Meer informatie vindt u op  
www.herentals.be/grabbelpas.

Sportkampen

Van dinsdag 2 tot en met vrijdag 5 januari kunnen kinderen en 
jongeren van zes tot veertien jaar deelnemen aan een week vol 
sportplezier. De activiteiten vinden plaats in De Vossenberg van 9 tot 
16 uur. Meer informatie vindt u op www.herentals.be/sportkampen.

Zwemlessen

Het stadsbestuur organiseert dit schooljaar verschillende zwemlessen-
reeksen voor kinderen vanaf drie jaar. Via www.herentals.be/zwem-
lessen kunt u uw kind inschrijven op de wachtlijst. Zodra er plaats vrij 
is, neemt de dienst sport en jeugd contact met u op. Kinderen die nog 
niet hebben deelgenomen aan de zwemlessen van de stad, moeten 
eerst een kleine test afleggen om hun niveau te bepalen.

Fit met je kind

Fit met je kind is een nieuw project waarmee het stadsbestuur ouders 
op een leuke en ontspannende manier wil aanzetten om samen met hun 
kinderen te bewegen en gezond te eten. Hebt u kinderen tussen de drie 
en vijf jaar oud? Dan kunt u deze maand deelnemen aan drie activiteiten:

• Zaterdag 4 november – Dansen – 13 uur – De Vossenberg
• Zaterdag 18 november – Gezonde brooddoos (voor de ouders) 

en Proefkampioen (voor de kinderen) – 13 uur – Campus 
Spiegelfabriek

• Zaterdag 25 november – Zwemmen – 13 uur – Netepark 

Eén sessie kost 3 euro per ouder-kindkoppel. Wie een Vrijetijdspas 
heeft, betaalt 1 euro. U kunt zich inschrijven via www.herentals.be/
fit-met-je-kind.

Voordracht over gezond opgroeien

Op dinsdag 7 november zijn alle ouders welkom op de voordracht 
Gezond opgroeien. Die vindt plaats in Campus Spiegelfabriek 
(Lierseweg 132) en start om 20 uur. Een diëtist legt uit waarom veel 
kinderen hun neus ophalen voor gezonde voeding als groenten en 
vis en waarom snoep en frietjes er wel gemakkelijk ingaan. U staat 
stil bij wat gezond eten en bewegen betekent voor kinderen en wat 
u hier als ouder aan kunt doen. De toegang is gratis.

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. 014-21 21 86, 
info@herentals.be, 
www.herentals.be, www.facebook.com/sportenjeugd.herentals

JEUGD EN SPORT
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Allemaal mensen, onderweg naar beter

De 11.11.11-campagne staat dit jaar in het teken van migratie en vluchtelingen. 65 miljoen 
mensen zijn op de vlucht voor oorlog en vervolging, jaarlijks moeten 27,5 miljoen mensen hun 
woonplaats verlaten als gevolg van natuurrampen en miljoenen boeren moeten verhuizen 
omdat hun gronden worden ingepalmd door grote plantages of mijnbouwbedrijven.

Daarom vraagt 11.11.11 aan de politici om een rechtvaardig migratiebeleid te voeren:
• Pak de structurele oorzaken van gedwongen migratie aan, niet de symptomen. Dat kan door 

in te zetten op de strijd tegen armoede, ongelijkheid en klimaatverandering. 
• Zorg voor veilige routes, zodat vluchtelingen en migranten niet sterven of misbruikt worden 

onderweg. 
• Behandel hen als volwaardige burgers als ze eenmaal hier zijn.
• Praat op een eerlijke en correcte manier over migratie.

Kadija is 10 jaar. Ze woonde samen met haar mama en kleine zus in Libië, maar daar is het te 
gevaarlijk geworden. Er is heel veel agressie tegen zwarte mensen. Zelfs veilig naar school gaan 
lukt niet meer. Daarom gaan ze terug naar Mali, het geboorteland van haar ouders. 

Draag de pin

De pin is hét symbool van de campagne. Met het dragen van de pin toont u dat u de campagne 
steunt en dat u achter de vier politieke eisen staat. Registreer u op www.11.be/AllemaalMensen 
en post de pin op sociale media. U kunt ook een echte pin bestellen om op uw trui, T-shirt of 
rugzak te spelden. Hoe meer mensen de pin dragen, hoe zichtbaarder het draagvlak voor een 
rechtvaardig migratiebeleid wordt.

Steun 11.11.11 financieel

Wilt u 11.11.11 helpen om de grondoorzaken van migratie aan te pakken, dan kunt u een gift 
doen via een overschrijving op BE30 0000 0000 11 11.

Multiculturele brunch

De multiculturele brunch ten voordele van 11.11.11 vindt dit jaar plaats op zondag 26 november. 
Van 11 uur tot 13.30 uur serveren de derdewereldraad en deN Babbelhoek zuiderse specialiteiten 
in zaal ’t Hof (Grote Markt 41). Voor 18 euro kunt u mee aanschuiven aan tafel. Kinderen van 
vier tot veertien jaar betalen 7 euro en kinderen tot en met drie jaar eten gratis. Inschrijven kan 
tot en met donderdag 23 november via www.herentals.be/brunch of bij de dienst sport, jeugd 
en internationale samenwerking (De Vossenberg, Markgravenstraat 107, tel. 014-21 21 86).

11.11.11

Acties
Herentals
Vrijdag 10 november
• winkelactie Herentals

Zaterdag 11 november
• winkelactie Herentals
• deur-aan-deur-actie Noorder-

wijk

Zondag 12 november
• winkelactie Herentals

Zondag 26 november
• multiculturele brunch

11.11.11 zoekt
helpende handen

voor de geldinzameling op 
10, 11 en 12 november in 
Herentals en Noorderwijk. 
Ook voor de brunch op 26 

november is
extra hulp welkom.

Interesse? Geef een seintje 
via tel. 014-21 21 86 of 
wereld@herentals.be.
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Aïcha
 verdrinkt op zee.
 speelt in de rivier.

Jij beslist mee.

Help de grondoorzaken van 
gedwongen migratie aanpakken 
in het Zuiden. Steun 11.11.11.

BE30 0000 0000 1111 | 11.be/AllemaalMensen
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Familiequiz van 
Theaterling

Terwijl de jongeren van Theaterling 
zich voorbereiden op hun nieuwe pro-
ductie BOG., organiseert het bestuur 
de vierde editie van de familiequiz. Net 
zoals de vorige jaren vormen de voor-
stellingen van Theaterling en Theater-
spektakel de rode draad door de leuke 
en gevarieerde vragen. Maar ook als u 
de voorstellingen niet bijwoonde, kunt 
u probleemloos deelnemen. Vorm een 
ploeg van vijf personen en schrijf u in 
via wouter.peeters1@gmail.com. De 
quiz vindt plaats op zaterdag 11 no-
vember om 20 uur in kOsh Campus 
Collegestraat (Collegestraat 46). Deel-
nemen kost 15 euro.

Op stap met 
de Gezinsbond  
van Noorderwijk

Op zaterdag 4 november organiseert 
de Gezinsbond van Noorderwijk een  
uitstap naar Park Spoor Noord in 
Antwerpen. Om 10.30 uur neemt u de 
trein van Herentals naar Antwerpen-
Centraal. Van daaruit vertrekt een 
wandeling langs de Chinese buurt, 
de Seefhoek en het Sint-Jansplein.  
’s Middags kunt u een zelf meegebrachte 
picknick eten in Park Spoor Noord. 
Daarna trekt u verder langs het Eilandje, 
het MAS en de Meir. Rond 16.45 uur 
vertrekt de trein terug richting 
Herentals. Wilt u mee op stap, schrijf 
u dan ten laatste op 29 oktober in via  
gezinsbondnoorderwijk@gmail.com.

U kunt ook deelnemen aan de pom-
poenwandeling op vrijdag 24 novem-
ber. Deze wandeltocht start om 19 uur 
aan het Dorpshuis en duurt ongeveer 
twee uur.

Herfst- en Winterwandelingen

Nog 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. Elke week zijn er ook trage wandelingen, die uitstekend geschikt zijn voor 
families met kinderen, ouderen of mensen die het iets rustiger aan willen doen. Inschrijven is 
niet nodig en deelnemen is gratis.

Op zondag 29 oktober start de wandeling aan Berkemus (Morkhovenseweg 151), op 5 november 
aan café Druyts (Grote Markt 30), op 12 november aan Club Human (Grote Markt 16), op 
19 november aan tennisclub Ter Heyde (Lichtaartseweg 216/1) en op 26 november aan Hidrodoe 
(Haanheuvel 7). De volledige kalender vindt u op www.herentals.be/winterwandelingen en in 
de brochure bij de dienst toerisme.

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

Wandelmeedag in Morkhoven

De Herentalse Wandelclub en het stadsbestuur nodigen iedereen uit om op zaterdag 
11 november mee te komen wandelen langs de prachtige wegen, bossen en velden van 
Morkhoven. U kunt kiezen tussen een wandeling van 4, 7, 15 of 20 kilometer. Vertrekken kan 
tussen 7 en 15 uur aan de parochiezaal van Morkhoven (Goorstraat 1). Na afloop kunt u hier 
nog gezellig napraten bij een hapje en een drankje. Deelnemen kost 1,50 euro. Leden van de 
Herentalse Wandelclub betalen 1,10 euro.

Meer informatie: info@herentalsewandelclub.be, gsm 0476-43 11 56

Da’s nie katholiek!

Een katholieke meisjesschool anno 1957. Eén schooljaar lang volgen we de meisjes van klas 5A. 
Onder het strenge oog van de nonnen en meneer pastoor worden ze klaargestoomd om met 
de catechismus onder de arm de échte wereld te ontdekken: een wereld vol mannen, zonden 
en lust. Een wereld waarin jongens de doodzondes aan hun laars lappen en iets te graag over 
de schoolmuur piepen. Van samen sigaretten roken op de wc tot een kus op de mond: alles is 
zo spannend als het niet mag!

Theaterspektakel brengt de komedie Da’s nie katholiek! op 24, 25 en 30 november en op 
1, 2, 7, 8 en 9 december 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,  
http://tickets.schaliken.be).

Meer informatie: www.theaterspektakel.be

AANKONDIGINGEN
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Grote Circuswandeling 
door Herentals

De Herentalse circusschool Locoroton-
do organiseert de Grote Circuswan-
deling. Terwijl u wandelt langs enkele 
mooie plekjes in Herentals luistert u 
naar vertellingen, kijkt u naar optre-
dens en geniet u van een hapje en een 
drankje. Voor de kinderen is er een 
zoektocht. De Grote Circuswandeling 
vindt plaats op zaterdag 4 novem-
ber. U kunt zich inschrijven voor een 
korte wandeling van twee uur of een 
lange wandeling van drie uur. De kor-
te wandelingen starten om 15 en om 
16 uur, de lange om 15.30 uur en om 
16.30 uur. De start is aan het Paters-
zaaltje (Kapucijnenstraat 7). Deelne-
men kost 5 euro. Kinderen jonger dan 
vier jaar mogen gratis mee.

Meer informatie en inschrijvingen: 
circuswandeling@locorotondo.be, 
www.locorotondo.be

Mosselfeest Den Brand

Vzw Den Brand zorgt voor de opvang 
en ondersteuning van mensen met een 
beperking. Op zaterdag 25 november 
houden zij hun jaarlijkse mosselfeest. 
Kom samen met vrienden en familie 
genieten van het lekkere eten en een 
gezellige namiddag. Naast mosselen 
kunt u ook kiezen voor vol-au-vent, 
stoofvlees, vegetarische schotels en 
kindergerechten. Het mosselfeest 
vindt plaats in zaal De Vesten (Augus-
tijnenlaan 31) van 11.30 uur tot 14 uur 
en van 16 tot 18.30 uur. Inschrijven is 
niet nodig.

Meer informatie: vzw Den Brand,  
tel. 014-84 12 00, info@denbrand.be, 
www.denbrand.be

52ste Algemeen Kempisch Geschiedkundig Congres

Het 52ste Algemeen Kempisch Geschiedkundig Congres 
vindt op zaterdag 18 november plaats in hotel Karmel 
(Grote Markt 39). Zeven historici en volkskundigen uit de 
Antwerpse en de Limburgse Kempen en Noord-Brabant 
stellen er hun recente onderzoeksresultaten voor. De 
deuren gaan open 9.15 uur, de lezingen starten om 
10 uur. Het congres is een organisatie van het Centrum 
voor de Studie van Land en Volk van de Kempen in 
samenwerking met de Herentalse Geschiedkundige 
Kring en Kempens Karakter.

Meer informatie en inschrijvingen: Jan Goris, tel. 014-21 33 33, janm.goris@telenet.be

Herfstconcert van het Harmonieorkest Sint-Jozefscollege

Op zaterdag 25 november om 20 uur en op zondag 26 november om 15 uur speelt het 
Harmonieorkest van het Sint-Jozefscollege haar jaarlijkse herfstconcert. Nadat het jeugdorkest 
(onder leiding van Brigitte Goemans) u in stemming heeft gebracht, brengt het harmonieorkest 
(onder leiding van Bruno Van Steenbergen) nummers als Star Wars, Gabriel’s Oboe, Total Toto 
en Abba Gold. Het concert vindt plaats in de feestzaal van het college (Collegestraat 46). Kaarten 
kosten 8 euro in voorverkoop en 10 euro aan de kassa. 

Meer informatie en tickets: tel. 0498-21 10 65

Eetdag en concert van zangkoor De Gagel

Op woensdag 1 november houdt zangkoor De Gagel haar jaarlijkse eetdag. Iedereen is welkom in 
zaal ’t Hof (Grote Markt 41). De keuken is open vanaf 12 uur.

Wilt u het vierstemmige koor graag aan het werk horen, dan kunt u op zondag 26 november de 
vierde concertmis van De Gagel bijwonen. Deze concertmis vindt plaats in de grote kapel van de zus-
ters franciscanessen (ingang langs de Nonnenstraat) en start om 11 uur. Opnieuw zal het vermaarde 
ensemble NoiQuattro het Gagelkoor begeleiden met viool, cello, piano en fluit. De toegang is gratis.

Hij komt, hij komt …
Op zaterdag 18 november verwelkomen 
we Sinterklaas in Herentals. Om 14 uur 
meert de Sint samen met zijn Pieten aan 
in de jachthaven. Een halfuurtje later 
trekt een grote Sinterklaasstoet door 
de straten van Herentals. Om 15.30 uur 
komt de stoet aan in sportcomplex De 
Vossenberg, waar de clowns Dirky en 
Sientje de kinderen vermaken met een 
show. De aankomst van Sinterklaas is 
een organisatie van vzw Kinderdroom. 
Hebt u speelgoed dat nog bruikbaar is? 
Breng het mee naar de jachthaven of De 
Vossenberg. Vzw Kinderdroom maakt er 
minderbedeelde kinderen blij mee.

Meer informatie: dienst toerisme, Grote Markt 35, tel. 014-21 90 88, toerisme@herentals.be
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Dienstencentrum  
’t Convent

Seniorenweek

Tijdens de Seniorenweek worden seni-
oren extra verwend in het dienstencen-
trum. Op maandag 20 en vrijdag 24 no-
vember kunt u er vanaf 13 uur terecht 
voor een ontspannende voetmassage. 
Daarna kunt u in de cafetaria nagenie-
ten met een drankje. Deelnemen kost 
5 euro. Inschrijven doet u bij het onthaal 
van ’t Convent. Wees er snel bij, want de 
plaatsen zijn beperkt.

Op woensdag 22 november vanaf 
14.30 uur bakken de medewerkers van 
’t Convent lekkere appelbeignets met 
appeltjes van het Begijnhof. Een portie 
kost 1,50 euro. Inschrijven hoeft niet.

Geluk op grootmoeders wijze

Geluk op grootmoeders wijze is een to-
neelstuk voor en door senioren dat het 
belang van een goede geestelijk gezond-
heid naar voren brengt. Het verhaal speelt 
zich af in een klein café waar een groepje 
bevriende senioren elke week samen-
komt. Ze gebruiken de tips uit de Fit in je 
Hoofd-campagne om hun eigen geeste-
lijke gezondheid aan te pakken.

U kunt deze voorstelling bijwonen op 
dinsdag 14 november om 14 uur op de 
zolder van het Oud Gasthuis (Nederrij 
133/A). Na afloop is er een bespreking 
met Marleen Gebruers van het Wit-
Gele Kruis. De toegang is gratis, maar 
inschrijven is verplicht. De voorstelling 
is een samenwerking van ’t Convent, 
het stadsbestuur, de Grijze Panters en 
Logo gezondplus.

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

Alsjeblieft, dankjewel en sorry

Tijdens de lezing ‘Alsjeblieft, dankjewel, sorry’: drie toverwoorden in elke relatie gaat Katie 
Velghe op zoek naar een betere manier om dicht bij anderen te leven. Samen met u verkent 
ze de kracht van de drie eenvoudige woorden alsjeblieft, dankjewel en sorry. De lezing vindt 
plaats op woensdag 22 november en is een organisatie van Neos Herentals, het netwerk van 
ondernemende senioren. Iedereen is om 14 uur welkom in het Oud Gasthuis (Nederrij 133/A). De 
toegang bedraagt 10 euro. Leden van Neos betalen 5 euro. Schrijf u ten laatste op 15 november 
in door het juiste bedrag te storten op rekening BE96 0689 0724 8505 van Neos Herentals met 
de vermelding Katie en uw naam.

Meer informatie: Geert Keppens, tel. 014-21 36 10, gerard.keppens@telenet.be

Kinderen laten zich inspireren door Fraikin

De kinder- en jeugdateliers van de Academie voor Beeldende Kunst lieten zich inspireren door 
het werk van de Herentalse beeldhouwer Charles Auguste Fraikin. Ze maakten blindtekeningen, 
houtskooltekeningen, collages, etsen, sculpturen, … Het resultaat kunt u nog tot 2 december 
bewonderen in de Vitrine, de tentoonstellingsruimte van de academie (Markgravenstraat 89). 
De tentoonstelling is open op maandag, dinsdag en woensdag van 13.30 uur tot 21 uur en op 
zaterdag van 9 tot 12.30 uur.

Meer informatie: Stedelijke Academie voor Beeldende Kunst, Markgravenstraat 89, 
tel. 014-28 51 55, www.herentals.be/kunstacademie

A-capellagroep D-Base treedt op

Kent u a capella en houdt u van het genre? Of kent 
u het niet en dacht u tot daarnet dat a capella een 
streekbier van hoge gisting uit het hart van de 
Karpaten was …? Hoe dan ook, u bent van harte 
welkom om te komen kijken, luisteren en meezingen 
met de origineel bewerkte popcovers van D-Base. 
Deze Herentalse a-capellagroep treedt op vrijdag 
24 november om 20.15 uur op in cultuurcentrum  
’t Schaliken (Grote Markt 35). Kaarten kosten 12 euro in 
voorverkoop en 15 euro aan de kassa.

Meer informatie en tickets: www.schaliken.be

AANKONDIGINGEN
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Leer druktechnieken met Tabula Rasa

Het Herentalse kunstatelier Tabula Rasa organiseert een workshop waarin u allerlei 
druktechnieken uitprobeert. Laat uw creativiteit de vrije loop en sta versteld van wat er op het 
papier verschijnt. Voorkennis is niet nodig, een schort wel. De workshop vindt plaats op zaterdag 
4 november van 14 tot 17 uur in het atelier (Schoolstraat 44/2). U kunt zich inschrijven door 
15 euro te storten op rekening BE53 9796 2461 6953. Is de workshop volgeboekt, dan plaatst 
Tabula Rasa u op de wachtlijst voor de volgende workshop of wordt uw bijdrage teruggestort. 

Meer informatie: chrisdy@skynet.be

Lijndansen voor vijftigplussers

Bent u op zoek naar een gezonde uitdaging en sociaal contact, kom dan zeker eens kijken 
bij de nieuwe beginnersgroep lijndansen van Okra Sint-Waldetrudis. Zowel mannen als 
vrouwen zijn welkom. U danst in groep, zonder partner. Op donderdag 9 en 16 november 
houdt de beginnersgroep een open dag. U bent van 13 tot 14 uur welkom in De Vossenberg 
(Markgravenstraat 107). De groep voor gevorderden danst elke donderdag van 14 tot 16 uur. 

Meer informatie: Jeanine (0476-30 50 84) en Wieza (0474-08 33 89)

Dolores

Foe de Tejatre brengt het meeslepende en hartverscheurende 
verhaal van Dolores. Dit waargebeurde verhaal ontvouwt zich 
in het begin van de vorige eeuw tegen de achtergrond van 
de Amerikaans-Fillipijnse oorlog. Op één dag tijd zal Dolores 
zowel haar man, haar kinderen én haar minnaar verliezen. De 
voorstellingen vinden plaats op woensdag 8 en 15 november 
in cultuurcentrum ’t Schaliken. (Grote Markt 35). De toegang 
bedraagt 14 euro.

Meer informatie: cultuurcentrum ’t Schaliken (tel. 014-21 90 88, http://tickets.schaliken.be).

Bibnieuws

Oorlogsliefde

Op donderdag 9 november kunt u in de 
bib komen luisteren naar Vertelensem-
ble Uitgelezen Gezelschap. Zij vertellen 
het verhaal van een Vlaamse jongen en 
een Oekraïens meisje die elkaar tijdens 
de Tweede Wereldoorlog leren kennen 
in Berlijn. Wanneer de Sovjets Berlijn 
binnentrekken, besluiten ze samen te 
vluchten naar het Westen.

De vertelling start om 20 uur. De toe-
gang is gratis, maar u moet zich wel 
vooraf inschrijven. De bibliotheek orga-
niseert deze activiteit in samenwerking 
met Kempens Karakter en de provincie 
Antwerpen.

Zaki over ondeugend ouder worden

Op donderdag 23 november geeft Jac-
kie Dewaele, beter bekend als Zaki, een 
lezing in de bibliotheek. Zaki verwierf 
vooral bekendheid bij het grote publiek 
als presentator van verschillende po-
pulaire tv-programma’s en is daarnaast 
ook actief als dj, regisseur, redacteur, 
auteur en acteur. Ondertussen heeft 
hij zeventig kaarsjes mogen uitblazen, 
maar aan levenslust ontbreekt het hem 
nog steeds niet. Tijdens deze vrolijke le-
zing vertelt Zaki over de voordelen van 
het ouder worden: meer geduld, rela-
tiveringsvermogen, tijd en ruimte voor 
kwaliteit in het leven. De lezing start 
om 20 uur. De toegang is gratis, maar 
u moet zich wel vooraf inschrijven. Ook 
deze lezing wordt georganiseerd in sa-
menwerking met Kempens Karakter en 
de provincie Antwerpen.

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

AANKONDIGINGEN
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L&J Theater brengt de komedie Hooggeëerd publiek

Het is misschien wel het ergste wat een toneelgezelschap kan overkomen: op de dag van de 
première aankomen in de schouwburg en moeten vaststellen dat het hele decor, alle kostuums 
en alle rekwisieten gestolen zijn. Als de klunzige toneelmeester in de kelder een vergeten koffer 
vindt met de spullen van de laatste productie van de plaatselijke lagere school, lijkt de oplossing 
nabij. En dan slaat de fantasie van de acteurs op hol.

U kunt de nieuwe voorstelling van L&J Theater bijwonen op 3, 4 en 5 november in cultuurcentrum 
’t Schaliken. Tickets bestellen kan via tel. 014-21 90 88 of http://tickets.schaliken.be. U betaalt 
10 euro in voorverkoop en 12 euro aan de kassa.

Meer informatie: www.lenjtheater.be

Nieuwe Femmagroep zoekt vrouwen met 
organisatietalent

Femma Mixinthals is de nieuwe Femmagroep van Herentals. De groep wil vrouwen van alle 
culturen samenbrengen om toffe activiteiten te organiseren. Op vrijdag 24 november geven zij 
het startschot met een infovergadering en een aansluitende workshop cocktails en mocktails 
maken. Met deze eerste activiteit richt Femma zich vooral op vrouwen die zelf graag uitstapjes 
en workshops willen organiseren. De infovergadering start om 19.30 uur en vindt plaats in het 
Koetshuis (Stadspark). Wilt u er graag bij zijn, neem dan contact op met Karolien Verdonck.

Meer informatie en inschrijvingen: karolien.verdonck@femma.be, gsm 0472-50 85 39

Steun het project van Wim en Tim

Tim Van der Schraelen, een jongeman uit Herentals, heeft autisme. Hij 
bekijkt de wereld anders. Al jaren gebruikt hij fotografie en film om zijn 
emoties en ideeën te uiten. Wim Tellier, een erkend kunstenaar, heeft 
hem uitgenodigd voor een uniek kunstproject rond maatschappelijke 
kwetsbaarheid. Samen reizen ze naar Nieuw-Zeeland om elk zes bijzondere 
foto’s te maken. Deze foto’s zullen de media bereiken op een unieke 
manier waar we nog niet veel over kunnen vertellen. Om zijn droom waar 
te maken, heeft Tim financiële middelen nodig. U kunt hem steunen door 
een verjaardagskalender met zijn foto’s te kopen. De kalender kost 20 euro.

Meer informatie en bestellingen: vzw OpWeg, tel. 014-23 18 80, lievebaeyens@vzwopweg.be

Markant @ the movies

Een warme zetel, een fris drankje, popcorn … en zappen maar. Klinkt dit u als muziek in de oren? 
Op zaterdag 18 november om 19.30 uur rolt Vocaal Ensemble Markant de rode loper uit voor een 
gevarieerde avond met filmmuziek in cultuurcentrum ’t Schaliken. Laat u meevoeren van hoog 
op de Zwitserse Alpen tot diep in het Braziliaanse oerwoud, ontmoet hobbits en ijsprinsessen 
en aanhoor hoe geliefden elkaar vaarwel zingen. Dirigent Joris Van Hasselt en Vocaal Ensemble 
Markant werken voor dit concert samen met de kinderen en jongeren van het gelegenheidskoor 
MarkanTeens. Een saxofoonkwartet, een pianist en een percussionist vervolledigen de filmset. 
Een ticket kunt u (voor 12 euro) bestellen bij cultuurcentrum ’t Schaliken (tel. 014-21 90 88, 
http://tickets.schaliken.be).

Meer informatie: www.ensemblemarkant.be

Jazz in Thals 
Sessions presenteert 
Otomachine

Jazz in Thals Sessions #3 wordt geen 
doorsnee jazzconcert. Met Otomachine 
op het podium, mag u een bruisende 
avond verwachten die u niet snel zal 
vergeten. Otomachine is geen bigband, 
geen jazzorkest, wél een uitgebreide 
ritmesectie, negen blazers en de tomeloze 
energie van frontman Frank Deruytter. 
Tijdens de Happy Men Tour brengen ze 
enkel eigen repertoire. Invloeden van 
Funkadelic of George Clinton zijn nooit 
veraf, maar ook de ziel van Frank Zappa 
waart bij Otomachine rond. Het concert 
vindt plaats op zondag 12 november om 
21 uur in café De Max (Nieuwstraat 16). 
De toegang bedraagt 15 euro.

Meer informatie en tickets;
info@jazzinthals.be, www.jazzinthals.be

De hippe  
grootmoederskeuken

Wie heeft er geen nostalgische 
herinneringen aan de vol-au-vent of het 
stoofvlees van de moemoe? Maar wat 
als de kleindochter of de schoonzoon 
vegetarisch wil eten? In de workshop 
De hippe grootmoederskeuken leert u 
enkele klassiekers uit de keuken van 
toen klaarmaken met vegetarische 
alternatieven. En ja hoor: u kunt er ook 
de fervente vleeseters mee bekoren. 
De workshop is een organisatie van Velt 
Middenkempen en Vormingplus Kempen 
en vindt plaats op vrijdag 10 november 
om 19.30 uur in de leskeuken van Campus 
Spiegelfabriek (Lierseweg 132/A). 
Deelnemen kost 5 euro.

Meer informatie en inschrijvingen: 
hermanblanche.rombouts@pandora.be 
of tel. 014-51 76 71
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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 29/09 
tot 05/11

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

Van 14/10 
tot 02/12

TENTOON Stedelijke Academie voor Beeldende Kunst – Fraikin 
inspireert / Vitrine, Markgravenstraat 89 

ZO 29/10 WANDEL Herfst- en Winterwandeling / Berkemus, 
Morkhovenseweg 151 / 14.30 uur

WO 01/11 UiT Eetdag van zangkoor De Gagel / Zaal ’t Hof / 12 uur
DO 02/11 BLOED Bloedinzameling Rode Kruis / Parochiezaal Morkhoven, 

Goorstraat 1 / Van 17.30 tot 20.30 uur
WOORD Vicky Bogaert – Workshop: Iedereen smartphonefotograaf / 

Lakenhal / 20 uur 
Van 03/11 
tot 26/11

TENTOON Vicky Bogaert – Smartphonefotografie / Lakenhal / Op 
vrijdag, zaterdag en zondag van 14 tot 17 uur 

VR 03/11 THEATER L&J Theater – Hooggeëerd publiek / Cc ’t Schaliken / 
20.15 uur

ZA 04/11 JEUGD Fit met je kind – Dansen / De Vossenberg, 
Markgravenstraat 107 / 13 uur

UiT Gezinsbond Noorderwijk – Park Spoor Noord / Station 
Herentals / 10.30 uur

UiT Locorotondo – De Grote Circuswandeling / Paterszaaltje, 
Kapucijnenstraat 7 / Vanaf 15 uur

CREA Tabula Rasa – Workshop druktechnieken / 
Schoolstraat 44/2 / 14 uur

THEATER L&J Theater – Hooggeëerd publiek / cc ’t Schaliken / 14 uur 
en 20.15 uur

ZO 05/11 WANDEL Herfst- en Winterwandeling / Café Druyts, Grote Markt 30 / 
14.30 uur

KLASSIEK Kugoni Trio – Timelapse (aperitiefconcert) / Lakenhal / 
11 uur

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

THEATER L&J Theater – Hooggeëerd publiek / cc ’t Schaliken / 14 uur
MA 06/11 INFO Workshop bewaren van digitale foto’s en bestanden / 

’t Peeseeke, Lierseweg 132 / Van 9 tot 12 uur
DI 07/11 RAAD Gemeenteraad / Raadzaal administratief centrum, 

Augustijnenlaan 30 / 20 uur
INFO Fit met je kind – Voordracht over gezond opgroeien / 

Campus Spiegelfabriek, Lierseweg 132 / 20 uur
INFO Infosessie reanimatie en gebruik defibrillator / 19 uur / 

Dorpshuis Noorderwijk, Ring 26
MUZIEK K L U I S T E R – Boke Hertals / Foyer cc ’t Schaliken / 

12.15 uur
DO 09/11 RAAD Milieuadviesraad / Administratief centrum, 

Augustijnenlaan 30 / 20 uur
INFO Infosessie reanimatie en gebruik defibrillator / 19 uur / 

Rode Kruis, Schoolstraat 46
VERTEL Vertelensemble Uitgelezen Gezelschap – Oorlogsliefde / 

Bibliotheek, Gildelaan 13 / 20 uur
VR 10/11 11.11.11 Winkelactie / Herentals

WOORD Dimitri Verhulst, Corrie van Binsbergen en band – 
Godverdomse dagen op een godverdomse bol /
cc ’t Schaliken / 20 uur 

Van 11/11 
tot 03/12

TENTOON Sus Serneels en Frans Van Roy – Green in Red / Kasteel Le 
Paige / Op vrijdag, zaterdag en zondag van 14 tot 17 uur

ZA 11/11 WANDEL Wandelmeedag / Parochiezaal Morkhoven, Goorstraat 1 / 
Tussen 7 en 15 uur

QUIZ Familiequiz van Theaterling / kOsh, Collegestraat 46 / 20 uur
FUIF Oldieavond / Zaal ’t Hof, Grote Markt 41 / 20.30 uur
11.11.11 Winkelactie / Herentals
11.11.11 Geldinzameling / Noorderwijk

ZO 12/11 WANDEL Herfst- en Winterwandeling / Club Human, Grote 
Markt 16 / 14.30 uur

UiT Maandelijkse muntenbeurs van Numismatica – Loden 
munten en medailles uit de antieke wereld / Sint-
Antoniuszaal, Kapucijnenstraat 7 / Van 8.30 tot 12 uur

11.11.11 Winkelactie / Herentals
MUZIEK Jazz in Thals Sessions – Otomachine / Café De Max, 

Nieuwstraat 16 / 21 uur
MA 13/11 INFO Bewonersvergadering over vrije tijd, kunst en cultuur / Zaal 

’t Hof, Grote Markt 41 / 19 uur
DI 14/11 SENIOR Letterhoutemse Toneelgroep – Geluk op grootmoeders 

wijze / Oud Gasthuis, Nederrij 133/A / 14 uur
WO 15/11 SENIOR VIVA-SVV – Lezing over honing / Well2DAY-centrum, 

Zandstraat 42 / 20 uur
OPEN Open dag voedselteams / WZC Bremdael, Ernest 

Claesstraat 54-56 / Van 18 tot 19 uur 
DO 16/11 INFO Infosessie reanimatie en gebruik defibrillator / 19 uur / 

Rode Kruis, Schoolstraat 46
HUMOR Carrington-Brown – Best Of / cc ’t Schaliken / 20 uur 
DANS Ricardo Ambrózio / Untamed Productions – Raizes / 

cc de Werft, Werft 32, 2440 Geel / 20.15 uur 
VR 17/11 INFO Test gratis uw risico op diabetes / Grote Markt 

THEATER Kopergietery – Mémé, de peetmoeder / cc ’t Schaliken / 
20 uur

VROUW Vrouwenraad / Herentalse sportvrouw van het jaar: Christa 
Van Peer (AC Herentals) / Koetshuis, Stadspark / Van 13.30 
tot 16.30 uur / Info: Louiza, tel. 014-22 00 55

ZA 18/11 JEUGD Aankomst Sinterklaas / Jachthaven / 14 uur
FIETS Fietsgraveren / Verkeerspark Vorselaarsebaan / Van 13 tot 

16 uur
JEUGD Fit met je kind – Gezonde brooddoos en Proefkampioen / 

Campus Spiegelfabriek, Lierseweg 132 / 13 uur
INFO Algemeen-Kempisch Geschiedkundig Congres / Hotel 

Karmel, Grote Markt 39 / 10 uur
MUZIEK Vocaal Ensemble Markant – Markant @ the movies / 

cc ’t Schaliken / 19.30 uur
ZO 19/11 WANDEL Herfst- en Winterwandeling / Ter Heyde, 

Lichtaartseweg 216/1 / 14.30 uur
FAMILIE Kunstendag voor Kinderen: Zannemie en de Bende – 

Muziek uit de speelgoedkast (+3 jaar) / cc ’t Schaliken / 
14.30 uur 

MA 20/11 BLOED Bloedinzameling Rode Kruis / Zaal ’t Hof, Grote Markt 41 / 
Van 17 tot 20.30 uur

SENIOR Seniorenweek – Voetmassage / ’t Convent, Begijnhof 17 / 
13 uur

WO 22/11 SENIOR Seniorenweek – Appelbeignets / ’t Convent, Begijnhof 17 / 
14.30 uur

LEZING Katie Velghe – Alsjeblieft, dankjewel, sorry: drie 
toverwoorden in elke relatie / Oud Gasthuis, Nederrij 
133/A / 14 uur

HUMOR Wouter Deprez – Levend en vers (try-out) / cc ’t Schaliken / 
20 uur

DO 23/11 INFO Infosessie reanimatie en gebruik defibrillator / 19 uur / 
Rode Kruis, Schoolstraat 46

OPEN Open dag voedselteams / Campus Spiegelfabriek, 
Lierseweg 132/A / Van 19 tot 20 uur 

SENIOR Grijze Panters – Bezoek museum De Pont en textielmuseum 
in Tilburg / Info: Joke, tel. 014-22 04 07

HUMOR Wouter Deprez – Levend en vers (try-out) / cc ’t Schaliken / 
20 uur

NFO Infovergadering buurtbos Noorderwijk / Dorpshuis, 
Ring 26 / 19.30 uur

LEZING Zaki – Ondeugend ouder worden / Bibliotheek, 
Gildelaan 13 / 20 uur

VR 24/11 MUZIEK D-Base Still Under Control / cc ’t Schaliken / 20.15 uur
WANDEL Gezinsbond Noorderwijk – Pompoenwandeling / 

Dorpshuis, Ring 26 / 19 uur
SENIOR Seniorenweek – Voetmassage / ’t Convent, Begijnhof 17 / 

13 uur
JAZZ David Thomaere Trio – Jazz@RElaX / Schouwburg Rex, 

Smallestraat 2, Mol / 20.15 uur
THEATER Theaterspektakel – Da’s nie katholiek! / Kamertheaterzaal 

van ’t Hof, Grote Markt 41 / 20 uur

UIT IN HERENTALS
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VROUW Femma Mixinthals – Infovergadering en workshop cocktail 

en mocktails / Koetshuis, Stadspark / Van 19.30 tot 22 uur
ZA 25/11 JEUGD Fit met je kind – Zwemmen / Netepark, 

Vorselaarsebaan 56 / 13 uur
UiT Mosselfeest Den Brand / Zaal De Vesten, 

Augustijnenlaan 31 / Van 11.30 tot 14 uur en van 16 tot 
18.30 uur

MUZIEK Herfstconcert Harmonieorkest Sint-Jozefscollege / 
Feestzaal kOsh Campus Collegestraat / 20 uur

MUZIEK Pulse Percussion Trio & Mautiv – Double Bill / 
cc ’t Schaliken / 20 uur  

THEATER Theaterspektakel – Da’s nie katholiek! / Kamertheaterzaal 
van ’t Hof, Grote Markt 41 / 20 uur

ZO 26/11 11.11.11 Multiculturele brunch / Zaal ’t Hof / Van 11 tot 13.30 uur
WANDEL Herfst- en Winterwandeling / Hidrodoe, Haanheuvel 7 / 

14.30 uur
MUZIEK Concertmis van zangkoor De Gagel / Zusters 

franciscanessen, Nonnenstraat / 11 uur
MUZIEK Herfstconcert Harmonieorkest Sint-Jozefscollege / 

Feestzaal kOsh Campus Collegestraat / 15 uur
MUZIEK Strijkersdag: workshop / Basisschool Leertuin, 

Populierenlaan 1 / Van 9.30 tot 16.30 uur
MUZIEK Strijkersdag: concert / Sint-Jan-de-Doperkerk, Olmenlaan / 

17 uur
MA 27/11 BLOED Bloedinzameling Rode Kruis / Zaal ’t Hof, Grote Markt 41 / 

Van 17 tot 20.30 uur
INFO Infovergadering Kunstencampus / cc ’t Schaliken / 19 uur
INFO Infoavond samenaankoop muurisolatie / Administratief 

centrum, Augustijnenlaan 30 / 20 uur
DI 28/11 RAAD Raad voor Maatschappelijk Welzijn / Kantoor van de 

OCMW-secretaris, Nederrij 133/A / 20 uur
FILM Silence / cc ’t Schaliken / 20 uur 

WO 29/11 FILM Jackie / cc ’t Schaliken / 14.30 uur 
CREA Zelf kerstkaarten maken / De Cirkel, Lierseweg 132 / Van 

13.30 tot 16 uur
DO 30/11 INFO Infosessie reanimatie en gebruik defibrillator / 19 uur / 

Rode Kruis, Schoolstraat 46
THEATER Theaterspektakel – Da’s nie katholiek! / Kamertheaterzaal 

van ’t Hof, Grote Markt 41 / 20 uur
WERELD-
MUZIEK

Delgres / CC Zwaneberg, Cultuurplein 1, Heist-op-den-
Berg / 20.30 uur

ACTIEVE SENIOR
OKRA Sint-Waldetrudis
Elke dinsdag Turnen Sportcomplex De Vossenberg / Van 14 tot 

15 uur / Info: Suzanne Noyen, tel. 014-23 10 34

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

Elke donderdag Petanque ’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 / Beginners van 13 tot 14 uur, 
gevorderden van 14 tot 16 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 
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 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 
walking

Netepark / Van 9.55 tot 11.50 uur

Elke woensdag Senioren-
fitness

De Vossenberg / Van 10 tot 11 uur

Elke donderdag Badminton De Vossenberg / Van 13.30 tot 16 uur

Elke vrijdag Aqua-
fitness

Netepark / Van 14 tot 14.50 uur

GEZONDHEIDSWANDELINGEN
Elke maandag en woensdag Netepark / 10 uur

Elke dinsdag en woensdag Administratief centrum / 10 uur

Op feestdagen zijn er geen wandelingen.
  

OLDIEAVOND
zevenendertigste

ZAAL ’T HOF - HERENTALS - VVK: € 4 - INKOM: € 6
11I11I2017 20U30
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Geboorten

31/08 Kalisca, dochter van Bianca Janssens en Dyon Huyghe
31/08 Kalista, dochter van Bianca Janssens en Dyon Huyghe
03/09 Alvar, zoon van Griet Verwerft en Mattias Deboutte
04/09 Marcel, zoon van Jellis Huygens en Thomas Dom
05/09 Gust, zoon van Sarah Wilson en Mitch Helsen
08/09 Elias, zoon van Yoni Van Dingenen en Matthias Peeters
11/09 Liroy, zoon van Lindsey Michiels en Stijn Van Hooghten
11/09 Mila, dochter van Valerie Eelen en Steven Versweyvelt
11/09 Sam, dochter van Björna Rutten en Nick Verheyen
12/09 Millie, dochter van Jente Smeyers en Bram Torfs
17/09 Achille, zoon van Leen Peeters
19/09 Louize, dochter van Judy Bellens en Kevin Jooris
19/09 Zion, zoon van Yasmina Belrharrasse en Jonas Libert
24/09 Jéroom, zoon van Justien Mertens en Dimitri Geyzen
24/09 Arya, dochter van Canan Prins en Awat Muhammed
25/09 Hugo, zoon van Barbara Dom en Philippe Maenderveld
26/09 Jerome, zoon van Annelies Vanlommel en Jeroen Pauwels
27/09 Britt, dochter van Nele Bauwens en Sven Vanderveken
28/09 Mare, dochter van Ynske Lormans en Maarten Magis
29/09 Idaira, dochter van Riana Colemont en Idahosa Aiwize
01/10 Lara, dochter van Sofie Leemans en Sean De Bie

Overlijdens

19/08 Olga Cornelissen (84), echtgenote van Emiel Hendrickx
23/08 Cathy Lievens (44)
24/08 Martha Van Hove (92), weduwe van Josephus Smeuninx
25/08 Constant Lemmens (77), echtgenoot van Maria Roodhooft
26/08 Carolus Dankers (82), echtgenoot van Maria Van Hemel
26/08 Julia Van Loy (82), echtgenote van Anna De Laet
29/08 Rosalia Van Orshagen (93), weduwe van Alfons Hermans
31/08 Magdalena Verwimp (92), weduwe van Jan Bellens
03/09 Paul Staepelaere (78), echtgenoot van Irène Van Praet
05/09 Jozef Geens (80), echtgenoot van Clara Van Gestel
07/09 Frans Gebruers (83), echtgenoot van Louisa Heremans

08/09 Nelly Van de Paer (85), echtgenote van Joannes Vandekerkhof

10/09 Alfons Maes (67), echtgenoot van Christiane Hofkens

12/09 Mathilda Vansant (87), weduwe van Etienne Heylen

15/09 Jozef Coopmans (92), weduwnaar van Jozefa Van Sande

18/09 Eugeen Carnas (81), echtgenoot van Josée Bogemans

20/09 Marcel Sapion (66), echtgenoot van Lilianne Kenis

23/09 Remigius Vanlommel (87), echtgenoot van Francisca Joris

24/09 Emiel Torfs (80), echtgenoot van Emerentia Rossenbacker

26/09 Louise De Baene (97), weduwe van Lucien Puissant

27/09 Elisabeth Schippers (97), weduwe van Emiel Vercammen

28/09 Alfons Dauwen (78), echtgenoot van Maria Verbiest

Huwelijksaankondigingen

Joeri Tamble en Kimberly Ceulemans

Simon Baeyens en Anouk Adriaenssen

David Vanhout en Regina Schmitz

Librecht Van Damme en Marie Ardui

Joris Lankers en Lesley Herbosch

Huwelijken

Stevan Garden en Bianca Aboikonie

Kevin Dillen en Jolien Helsen

Karel Cuylaerts en Marina Van de Velde

Kristof Soentjens en Jasmien Meulendijks

Tim Nijs en Charlotte Luyten

Matthias Ceulemans en Sofie Turelinckx

Matthias Vanden Driessche en Tatiana Rivas

Sebastiaan Snyers en Sanne Kerckhofs

Tijs Laenen en Gloria Bahati

BURGERZAKEN

Op zaterdag 11 november herdenken de vaderlandslievende 
verenigingen de slachtoffers van de twee wereldoorlogen. De dag 
begint om 8.30 uur in Morkhoven met een kransneerlegging aan 
de Sint-Niklaaskerk en kransneerleggingen op de begraafplaats 
bij de graven van de vier Britse vliegeniers en de graven 
van de oud-strijders Franciscus Schellens, Vic T'Seyen en  
Jos Van Asbroeck.

In Noorderwijk zijn er vanaf 10.15 uur kransneerleggingen aan de 
Sint-Bavokerk, op de oude en de nieuwe begraafplaats en aan het 
monument ter herdenking van de Eerste en de Tweede Wereldoorlog. 
De herdenking wordt om 12 uur afgesloten met een receptie in café 
Sportwereld.

In het centrum van Herentals beginnen de plechtigheden om 10.50 
uur met een bloemenhulde aan het monument van de Boerenkrijg 
op de Grote Markt. Na een misviering in de Sint-Waldetrudiskerk is 

er om 11.45 uur een kransneerlegging aan het monument voor de 
gesneuvelden op de Molenvest. De herdenking wordt afgesloten 
met een receptie in de Lakenhal. Iedereen is van harte welkom op 
de plechtigheden.

Herdenking Wapenstilstand
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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

SPREEKUREN

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
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DRINGENDE HULP

Ziekenwagen en brandweer 112

Politie  101

Antigifcentrum  070-245 245

Gasgeur  0800-65 065

WACHTDIENSTEN 

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

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

Huisartsenwachtpost Nederrij  99 014-22 22 00 

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

Stadsloket
Administratief centrum - Augustijnenlaan 30  014-28 50 50

Academie voor Beeldende Kunst - 

Markgravenstraat 89 014-28 51 55

Academie voor Muziek, Woord en Dans -  
Hikstraat 28 014-21 33 05

Belastingen 02-575 82 60

Bibliotheek - Gildelaan 13 014-85 97 50

bpost - Belgiëlaan 51 022-012 345

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 

De Lijn  070-220 200

Diftar-informatielijn  0800-97 687

Hummeltjeshof - Augustijnenlaan 22  014-23 17 18

Kringkruidenier - Lierseweg 132  014-24 66 84

Kringwinkel Zuiderkempen - Lierseweg 132/A  015-23 73 93

Netepark - Vorselaarsebaan  014-85 97 10

NMBS - Herentals  03-229 56 14

OCMW (sociale dienst) - Nederrij 133/A  014-24 66 66

Ontmoetingsruimte De Cirkel - Lierseweg 132  014-24 66 93

Politiezone Neteland - Molenvest 23  014-24 42 00

Recyclagepark - Hemeldonk 10  014-85 92 40

Sport, jeugd en internationale samenwerking - 
De Vossenberg, Markgravenstraat 107  014-21 21 86

Sport Vlaanderen Herentals - Vorselaarsebaan 60  014-85 95 10

Stadsarchief - Augustijnenlaan 1  014-21 28 00

Stedelijke Werkplaats - Hemeldonk  014-28 50 50

Toerisme Herentals - Grote Markt 35  014-21 90 88

Werkwinkel - Molenvest 21  014-24 89 60

Ziekenhuis - Nederrij 133 014-24 61 11

NUTTIGE TELEFOONNUMMERS

Alegria open huis voor mensen met kanker   

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,  

CAW de Kempen, Hofkwartier 23  014-21 08 08 

Child Focus  116000

Contact Center Personen met een Handicap  0800-987 99

deN Babbelhoek praatgroep Nederlands voor anderstaligen 

 0472-22 86 71 / 014-22 17 81

Den Brand dagbesteding voor mensen met een handicap  

 014-84 12 00

De Dorpel, Boerenkrijglaan 16  014-21 40 73

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

DocStop  00800-2123 2123

Drughulp - Hofkwartier 23  014-23 34 01

Eandis  078-35 35 00

Eigen Haard - Augustijnenlaan 28/6  014-85 98 00

Holebifoon  0800-99 533

Infopunt Dementie  014-28 20 00 

IOK - Geel  014-58 09 91

JAC - Hofkwartier 23  014-23 34 01

Kankerlijn  0800-35 445

MS-liga Antwerpen  03-887 48 18

PIDPA (klantenservice)  0800-90 300

Slachtofferhulp - Hofkwartier 23  014-21 08 08

Tele-onthaal  106

Vertrouwensartsencentra  02-533 12 11

Vlaamse Wegentelefoon  0800-122 66

Vzw OpWeg, ondersteuning van personen met een handicap 

 014-23 18 80

Woonzorglijn  078-15 25 25

Zelfmoordlijn  1813

Ziekenvervoer (niet dringend)  105

Zit Stil (ADHD)  03-830 30 25
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ADMINISTRATIEF CENTRUM
Gesloten op woensdag 1, donderdag 2 
en woensdag 15 november

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
Gesloten op woensdag 1, donderdag 2, 
zaterdag 11 en woensdag 15 november

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
Gesloten op woensdag 1, donderdag 2, 
zaterdag 11 en woensdag 15 november

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

BIBLIOTHEEK NOORDERWIJK
Gesloten op woensdag 1, zaterdag 11 en 
woensdag 15 november

18.00-20.00 14.00-16.00 10.00-12.00

RECYCLAGEPARK
Gesloten op woensdag 1, donderdag 2, 
zaterdag 11 en woensdag 15 november

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

HUMMELTJESHOF
Gesloten op woensdag 1, donderdag 
2, vrijdag 3, vrijdag 10 en woensdag 
15 november

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

SPORT EN JEUGD
Gesloten op woensdag 1, donderdag 2 
en woensdag 15 november

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
Gesloten op woensdag 1, donderdag 2 
en woensdag 15 november

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
Gesloten op woensdag 1, donderdag 2 
en woensdag 15 november

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
Gesloten op woensdag 1, donderdag 2 
en woensdag 15 november

09.00-11.45 
18.00-19.00

09.00-11.45 09.00-11.45 09.00-11.45 09.00-11.45

Zitdag Dorpshuis Noorderwijk 09.30-10.30

Zitdag Dorpshuis Morkhoven 11.00-12.00

OCMW DIENST RECHTSHULP
Gesloten op woensdag 1, donderdag 2 
en woensdag 15 november

09.00-11.45 
18.00-20.00

09.00-11.45 09.00-11.45 09.00-11.45

DIENSTENCENTRUM ’T CONVENT
Gesloten op woensdag 1, donderdag 2 
en woensdag 15 november

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
Gesloten op dinsdag 31 oktober, 
woensdag 1, donderdag 2 en woensdag 
15 november

13.00-17.00 10.00-17.00 10.00-17.00

OPENBAAR COMPUTERLOKAAL  
’T PEESEEKE
Gesloten op woensdag 1 november

13.00-16.00 13.00-16.00 13.00-16.00 13.00-16.00 10.00-12.00

HET NETEPARK

WEDSTRIJDBAD 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

RECREATIEBAD EN  
DOELGROEPENBAD

17.30-21.00 14.00-21.00 17.30-21.00 17.30-21.00 09.00-17.00 09.00-17.00

Openingstijden herfstvakantie (28/10 – 05/11)
Op werkdagen zijn alle zwembaden open van 14 tot 21 uur. Trimzwemmers kunnen in het wedstrijdbad terecht van 7.30 uur tot 8.30 uur 
en van 12 tot 13 uur. Van 14 tot 16 uur is het wedstrijdbad een pretbad. Tijdens het weekend en op woensdag 1 november zijn de 
zwembaden open van 9 tot 17 uur.


