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Feestelijke opening Stadspark en binnengebied 't Schaliken

De werkzaamheden in het Stadspark en het binnengebied van 't Schaliken zijn bijna afgerond. Op zondag 30 september houdt het stadsbestuur 

een feestelijke opening. Iedereen is om 13.30 uur aan de hoofdingang van het park op de Belgiëlaan. Van daaruit maken we een 

rondgang door het park en het binnengebied onder begeleiding van een fanfare. De optocht eindigt aan het cultuurcentrum. Daar vinden op 

dezelfde dag tal van activiteiten plaats om de opening van het nieuwe cultuurseizoen te vieren. Plezier verzekerd voor jong en oud!

welkom 

Pagina
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Verkiezingen 2018

De onvergetelijke zomer van 2018

De zomervakantie is alweer voorbij. En deze zomer zal in ons collectief 

geheugen gegrift blijven, zoals de zomer van 76. Het was een warme, 

een hete zomer, in de letterlijke betekenis van het woord. De dagen zijn niettemin 

voorbijgevlogen. Ik hoop dat iedereen een fijne en deugddoende vakantie heeft beleefd 

met familie en vrienden. We hebben weer verschillende plezante evenementen kunnen 

beleven. Onze stad bruiste deze zomer weer dankzij het werk van honderden vrijwilligers en 

organisatoren. Ik wil hen daarvoor uitdrukkelijk danken. Zij maken van Herentals mee een 

stadje waar het goed is om te wonen en te leven.

September is ook de tijd om opnieuw aan de slag te gaan, ook voor onze allerkleinsten. Onze 

kinderen gaan terug naar school. Velen gaan voor het eerst te voet of per fiets deelnemen 

aan het drukke verkeer op de schoolroute. Veilig rijden is altijd, maar vooral in deze periode, 

van absoluut belang. De politie Neteland en de stadswachten zullen in de beginperiode van 

het nieuwe schooljaar opnieuw extra verkeerstoezicht doen op drukke kruispunten en 

schoolroutes. Hou rekening met de kinderen in het verkeer! Ieder van ons moet continu zijn 

steentje bijdragen om te komen tot een veiliger en hoffelijker verkeer. Onze kinderen 

rekenen ook op u!
Uw burgemeester

Jan Bertels
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Aankondigingen voor de Stadskrant van 

oktober moeten uiterlijk op maandag 3 

september bij de redactie zijn. De redactie heeft 

het recht inzendingen te weigeren, in te korten 

en te wijzigen.

DRUK: Drukkerij Bulckens
®Gedrukt op 100 % FSC - papier

Op www.herentals.be/stadskrant kunt u op het 

einde van elke maand de Stadskrant voor de 

volgende maand downloaden. Als u de stad via 

Facebook of Twitter volgt, krijgt u een bericht 

telkens als er een nieuwe Stadskrant is.

Geen papieren telefoonboek meer nodig?

Gebruikt u de papieren versies van de Witte en de Gouden Gids nog vaak? Of vindt u het gemak-

kelijker om een telefoonnummer of adres op te zoeken via het internet? In dat geval kunt u uw 

abonnement op de papieren gidsen opzeggen via een link onderaan de startpagina van 

www.goudengids.be. Wie zich voor 1 oktober uitschrijft, zal bij de volgende bedeling geen 

boeken meer ontvangen. 

Meer informatie: www.goudengids.be en www.wittegids.be

Leertuin

Week van de Duurzame Gemeente

Op 25 september viert de hele wereld de derde verjaardag van de ondertekening van Agenda 

2030 van de Verenigde Naties. Dat is een langetermijnagenda met zeventien doelstellingen die 

van de aarde een duurzamere plaats moet maken tegen 2030. Deze doelstellingen worden de 

Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen of Sustainable Development Goals (SDG's) genoemd.

Om deze verjaardag te vieren doet Herentals, samen met meer dan zestig andere Vlaamse 

steden en gemeenten, mee aan de allereerste Week van de Duurzame Gemeente. Van 18 tot 25 

september hangen we de SDG-vlag uit aan het administratief centrum en zetten we onze eigen 

Duurzame Helden in de kijker. Deze helden zijn Herentalse burgers, scholen, organisaties, 

bedrijven of andere groepen die op hun manier bezig zijn met duurzame ontwikkeling. Zij 

worden de lokale gezichten van de zeventien mondiale doelstellingen.

Op zaterdag 22 september vanaf 19 uur kunt u komen speeddaten met onze duurzame helden in 

de pop-upbar Chapelle Impérial (Wolstraat 27). U kunt meedenken en suggesties doen over 

toekomstdoelen die de verschillende helden op tafel leggen. Verder kunt u gratis genieten van 

een onemanshow van Joeri Cortens, een zoogdierenexpert uit Herentals.

Duurzaam reizen wordt beloond!

Spot duurzame momenten, acties, projecten 

of ervaringen op reis en maak kans op een 

reiswaardebon van Joker ter waarde van 1.000 

euro! Als een van de zes Belgische SDG Voices 

wil Joker alle reizigers aanmoedigen om ook op 

reis bewustere keuzes te maken.  Deelnemen 

kan tot en met 15 oktober. Surf naar www. 

joker.be/mysdgspot voor meer informatie 

over de #mySDGspot-wedstrijd.
Annelies Bervoet - Chili
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De bladkorven zijn in aantocht

Tip: 

Herentals heeft heel wat mooie bomen in het 

straatbeeld. Deze bomen zijn waardevol voor 

mens en natuur, maar kunnen in het najaar 

hinder veroorzaken door hun bladval. Door de 

afgevallen bladeren kunnen stoepen glad 

worden en rioolkolken verstopt raken. De 

groendienst heeft in de herfst de handen meer 

dan vol, maar gelukkig hebben veel buurtbewo-

ners de gewoonte om de bladeren zelf op te 

ruimen. Om de buurtbewoners te helpen, 

plaatst de stad in verschillende straten bladkorven. De groendienst komt verschillende keren 

langs om de bladkorven te legen. In straten waar geen bladkorven staan, veegt de stad de 

bladeren op. 

In de bladkorven mogen alleen bladeren van bomen die tot het openbaar domein behoren. 

Bladeren van bomen en struiken die op privé-eigendom staan, moet u zelf verwerken. Dat kan 

door ze te composteren, in de gft-bak te doen of naar het recyclagepark te brengen. Elk 

Herentals gezin mag per jaar 50 kilogram tuinafval gratis naar het recyclagepark brengen. 

afgevallen bladeren kunt u gerust onder heesters en rond vaste planten laten liggen. De laag 

bladeren beschermt de wortels tegen vorst, verbetert het bodemleven en gaat verdamping van 

het grondwater tegen. Breng een beetje aarde op de bladeren aan om te voorkomen dat ze 

wegwaaien. 

Nieuwe voetpaden en fietspaden in Veldhoven

Het stadsbestuur laat nieuwe voetpaden en fietspaden aanleggen in Veldhoven, tussen de 

Herenthoutseweg en de spoorwegbrug. De werkzaamheden zijn gestart op maandag 20 

augustus. Ter voorbereiding vernieuwde de nutsmaatschappijen waar nodig hun leidingen. 

Eandis plaatst ook nieuwe verlichtingspalen. Als alles volgens planning verloopt, is de aanleg 

tegen het einde van het jaar afgerond. Tijdens de werkzaamheden is Veldhoven afgesloten voor 

het doorgaand verkeer.

Meer informatie: www.herentals.be/fietspaden-veldhoven

Infosessie reanimatie

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. 

Op dinsdag 2, 9, 16, 23 en 30 oktober 

kunt u een gratis infosessie volgen. De 

sessies starten telkens om 19 uur en 

vinden plaats in de gebouwen van het 

Rode Kruis (Schoolstraat 46). Wilt u 

graag een sessie volgen, schrijf u dan in 

via www.herentals.be/hartveilig of bij 

Marc Lauwen (tel. 014-30 74 80).

Actie tegen fietsdiefstal

Tijdens de Week van de Mobiliteit 

organiseren het stadsbestuur, de 

Lokale Politie Neteland, het Fietspunt 

en de NMBS een grote actie tegen 

fietsdiefstal. Op woensdag 19 septem-

ber kunt u uw fiets tussen 7 en 18 uur 

gratis laten graveren aan het station. U 

krijgt een lekkere croissant (zolang de 

voorraad strekt) en maakt kans om een 

beugelslot of een Helemaal Herentals 

Kadocheque te winnen. 

Bovendien controleren de medewer-

kers van het Fietspunt of uw fiets 

technisch in orde is, terwijl de politie de 

veiligheid nakijkt. U krijgt hiervan een 

rapport, waarmee u naar een fietsen-

handelaar kunt om de nodige herstel-

lingen te laten uitvoeren.

Dagopvang voor ouderen en zorgbehoevenden

In oktober opent een Collectief Autonome DagOpvang (CADO) in de vernieuwde vleugel van het 

oude woonzorgcentrum Sint-Anna (Vorselaarsebaan). De CADO wordt uitgebaat door Thuiszorg 

Kempen. De opvang biedt plaats aan tien zorgbehoevenden en ouderen die verzorging, oppas en 

begeleiding op maat nodig hebben, maar geen intensief medisch toezicht of behandeling. 

Dankzij een CADO kunnen hun  mantelzorgers even op adem komen. 

De CADO is open van 9 tot 16.30 uur. U mag een hele dag blijven, of een paar uurtjes in de voor- 

of namiddag. U doet samen met de andere gasten, in een huiselijke sfeer, dagelijkse dingen zoals 

eten klaarmaken, in de tuin werken, naar de winkel gaan, kaarten, wandelen, een uitstap maken 

of gezellig koffiekletsen. U wordt begeleid door verzorgenden.

De dagopvang kost 3,5 euro per uur. Voor ontbijt, middagmaal en lunchpakket voor 's avonds 

betaalt u apart. Voor inschrijvingen en informatie kunt u terecht bij de coördinator van CADO via 

coord.cado@iok.be. Ook mensen met dementie zijn van harte welkom.
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WONEN EN LEVEN

Groepsaankoop groene stroom en gas

Wilt u besparen op uw energiekosten? En wilt u daarbij ook uw steentje bijdragen aan een beter 

milieu? Dat kan! De provincie Antwerpen organiseert opnieuw een groepsaankoop groene 

stroom en gas. Tot en met 25 september kunt u zich vrijblijvend inschrijven op www.samengaan-

wegroener.be.

De provincie Antwerpen bundelt alle inschrijvingen en biedt die grote groep als één aantrekkelij-

ke klant aan op de energiemarkt. Op een veiling brengen energieleveranciers hun beste bod uit 

voor een eenjarig energiecontract. U hoeft dus zelf geen prijzen te vergelijken. Na de veiling krijgt 

u een persoonlijk voorstel van de leverancier die het voordeligste aanbod uitbracht. Pas dan 

beslist u of u op het aanbod wilt ingaan. Aanvaardt u het aanbod? Dan begeleidt de provincie u bij 

de overstap naar uw nieuwe energiecontract.

Hebt u graag wat hulp bij het inschrijven, dan kunt u van 3 tot en met 25 september zonder 

afspraak terecht bij het stadsloket. 

Ook De Fakkel organiseert enkele inschrijfmomenten. U bent welkom in de Boerenkrijglaan 16 

op:

Donderdag 13 september van 9 tot 12 uur

Vrijdag 14 september van 13 tot 16 uur

Dinsdag 18 september van 13 tot 16 uur

Woensdag 19 september van 9 tot 12 uur

Maandag 24 september van 16 tot 19 uur

Breng zeker uw recentste afrekening van gas en elektriciteit mee. Hebt u vorig jaar al deelgeno-

men aan de groepsaankoop, breng dan ook de slotfactuur mee die u begin 2018 kreeg van uw 

vorige leverancier.

Meer informatie: www.samengaanwegroener.be, tel. 0800-21 134 (gratis nummer)

l

l

l

l

l

Intekenen op groeps-
aankoop muurisolatie 
kan nog tot eind 2018

Samen met 26 andere gemeenten deed 

Herentals vorige winter mee met de 

groepsaankoop muurisolatie van de 

IOK. Op www.iok.be/muurisolatie kunt 

u zien welke firma's er gekozen werden 

en welke interessante prijzen en 

voorwaarden zij aanbieden. Wilt u 

deelnemen, neem dan rechtstreeks 

contact op met de firma's. De prijzen en 

voorwaarden zijn geldig tot 31 decem-

ber 2018.

Zowel het inspuiten van spouwmuren 

als het van buitenaf of binnenuit bij-

isoleren van muren behoort tot de 

mogelijkheden. Ook doe-het-zelvers 

kunnen muurisolatie aankopen via de 

groepsaankoop.

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, 

www.iok.be/muurisolatie

Zelf op zoek naar goedkopere energie? 
 
Gaat u liever zelf op zoek naar een goedkoper energiecontract, dan kunt u de V-test® doen op 

www.vtest.be. De V-test® bevat nu ook informatie over de jaarlijkse vergoeding. Die wordt door 

de leverancier aangerekend voor administratieve kosten, zoals het opmaken van de facturen en 

het organiseren van de klantendienst. Het bedrag van de jaarlijkse vergoeding varieert van 0 

euro tot 100 euro. Het loont dus zeker de moeite om hier bij stil te staan.
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De warmste wijk - Kleerroos renoveert

De wijk Kleerroos werd gekozen als pilootwijk in de Kempen voor de opstart van een 

wijkrenovatieproject. Onder de naam De Warmste Wijk - Kleerroos Renoveert! wilde IOK samen 

met het stadsbestuur en het OCMW van Herentals alle inwoners van de wijk ondersteunen bij 

het energiezuiniger maken van hun woning. Op die manier daalt niet alleen de energiefactuur, 

maar stijgt ook het comfort en de waarde van de woning.

Energiebesparende renovaties met meerdere bewoners uit één wijk samen aanpakken, biedt 

heel wat voordelen, zeker wanneer het gaat om zeer gelijkaardige woningen, zoals in Kleerroos. 

Doordat de bewoners samen de markt opgingen, konden ze degelijke renovaties tegen 

interessante prijzen en voorwaarden laten uitvoeren. Zo werden er firma's aangesteld om dak- 

en muurisolatiewerk uit te voeren en konden de bewoners deelnemen aan de lopende 

groepsaankopen voor nieuwe ketels en zonnepanelen. IOK stond hen bij op het technische en 

administratieve vlak, zodat zij goed geïnformeerd de juiste keuzes konden maken. 

Meer dan een kwart van de bewoners van Kleerroos nam op een of andere manier deel aan de 

activiteiten van het project. In 11 procent van de woningen is renovatiewerk uitgevoerd of is het 

gepland. Als u weet dat in Vlaanderen gemiddeld slechts 1 procent van de woningen per jaar 

gerenoveerd wordt, is dat een mooi resultaat.

Woont u in Kleerroos en wilt u nog graag instappen in dit project? Neem dan contact op met IOK 

via gert.druyts@iok.be.

Dit project wordt mede mogelijk gemaakt door financiering van het Europese 

Interreg 2 Zeeën-programma en het Europees Fonds voor Regionale 

Ontwikkeling.

Woont u niet in Kleerroos, maar wilt u graag meer informatie over energiebesparing in uw 

woning? Een energiemeester komt graag thuis bij u langs om uw woning te screenen en 

advies op maat te geven. Vraag een huisbezoek aan via www.kempen2020.be/energie-

meester.

Behaag onze Kempen!

In september en oktober kunt u 

streekeigen haagplanten, fruitbomen, 

klimplanten en heesters aankopen via 

de actie Behaag Onze Kempen. 

Om de bijenpopulatie te ondersteunen 

kunt u ook biobloemenzaad voor 

bloemenweiden en biobloembollen 

kopen. Een bijenbosje biedt dan weer 

een ideale combinatie van planten om 

bijen naar uw tuin te lokken en de 

biodiversiteit in uw buurt te versterken.

Wilt u weten welke planten en bomen 

geschikt zijn voor uw tuin? Neem dan 

een kijkje in de gratis infobrochure of 

op www.iok.be/bok. 

Bestellen kan tot 31 oktober via het 

bestelformulier op www.iok.be/bok. 

Een papieren bestelformulier vindt u 

aan het onthaal van het stadsloket. Als 

u de betaling via een overschrijving in 

orde hebt gebracht, kunt u het 

plantgoed afhalen in de Stedelijke 

Werkplaats (Hemeldonk 8) op zaterdag 

17 november tussen 9.30 uur en 11.30 

uur.

Meer informatie: www.iok.be/bok, 

behaag.onze.kempen@iok.be
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Op zondag 14 oktober 2018 kiezen we 29 gemeenteraadsleden voor Herentals en 36 raadsleden voor de Antwerpse 
provincieraad. We bereiden u graag voor op een vlotte en aangename kiesgang.

Hoe moet u stemmen?

Het stemmen gebeurt met hetzelfde stemsysteem als bij de vorige 

verkiezingen, afgezien van enkele kleine aanpassingen. We sommen 

hier de belangrijkste stappen op:

U ontvangt in het stembureau een kaart. U steekt de kaart in een 

stemcomputer en volgt de instructies op het scherm.

U stemt door met uw vinger het scherm aan te raken. U stemt 

eerst voor de gemeenteraad en vervolgens voor de provincieraad.

De computer drukt uw stem af op een papiertje. Zo kunt u 

controleren of uw stem juist is weergegeven.

U vouwt dit papiertje dicht en begeeft u naar de urne. Daar scant 

u het papiertje in. Dat doet u door de afgedrukte code met de inkt 

naar beneden op de scanner te leggen.

Als dit scannen in orde is, vouwt u uw papiertje opnieuw dicht. De 

klep van de urne gaat open en u steekt het papiertje in de urne.

Wilt u vooraf even oefenen?

Van 1 september tot 5 oktober staan er stemcomputers opgesteld in 

het stadsloket, dienstencentrum Convent2 en de bibliotheekfilialen 

van Herentals en Noorderwijk. Iedereen kan tijdens de openingstijden 

komen oefenen. Groepen maken een afspraak met de verkiezings-

verantwoordelijke (tel. 014-28 50 50).

l

l

l

l

l

Wie moet stemmen?

In België is er stemplicht. Bent u Belg en ouder dan 18 jaar, dan moet u 

zowel voor de gemeenteraad als de provincieraad stemmen.

Vreemdelingen die in België wonen en minstens 18 jaar zijn, stemmen 

enkel voor de gemeenteraad. U moet zich dan wel hebben ingeschre-

ven op de kiezerslijst. Staat u op de kiezerslijst, dan moet u uw stem 

uitbrengen.

Hebt u geen voorkeur voor een politieke partij, dan kunt u een blanco 

stem uitbrengen op de stemcomputer.

Belgen die in het buitenland wonen, nemen niet deel aan deze 

verkiezingen.

Waar en wanneer moet u gaan stemmen?

In de aanloop naar de verkiezingen krijgt u een oproepingsbrief. Op 

die brief staat vermeld in welke gemeente en in welk stemlokaal u 

moet gaan stemmen en wat u samen met de brief moet meebrengen. 

De stemlokalen zijn op zondag 14 oktober open van 8 tot 15 uur.

Volmacht

Wanneer u een geldige reden hebt om niet zelf te gaan stemmen, dan 

kunt u een andere kiezer een volmacht geven om in uw plaats te gaan 

stemmen. U vult dan het volmachtformulier (A95) in. U geeft dit 

formulier mee met de persoon aan wie u volmacht geeft. U geeft deze 

persoon ook uw kiesbrief en een bewijs dat aantoont dat u niet kunt 

stemmen (attest werkgever, attest dokter, ...). 

U kunt een volmacht geven aan een persoon die ook mag stemmen 

voor de verkiezingen waarvoor u mag stemmen. De volmachtkrijger 

kan per verkiezing maar één stem bij volmacht uitbrengen. Hij moet 

eerst zijn eigen stem uitbrengen en kan pas dan uw stem via volmacht 

uitbrengen in het stemlokaal dat op uw kiesbrief staat.

U kunt het volmachtformulier verkrijgen bij het stadsloket en op 

www.herentals.be/verkiezingen. 

Als u om privé-redenen 

in het buitenland verblijft (bijvoorbeeld vanwege een reis of een 

familiebezoek), moet u een attest hebben van een tijdelijk verblijf in 

het buitenland. Zo'n attest vraagt u aan bij het stadsloket.

Zijn er wachtrijen?

Op de verkiezingsdag kunt u eventuele wachtrijen en incidenten in de 

stembureaus live volgen op www.herentals.be/verkiezingen, de 

Facebook-pagina van de stad en Twitter.

Bekendmaking van de kiezerslijsten

Vanaf 31 augustus 2018 kunt u op het secretariaat in het administra-

tief centrum (Augustijnenlaan 30) navragen of u op de kiezerslijst voor 

de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober staat. U kunt ook 

nakijken of uw gegevens correct zijn. De lijst bevat de naam, de 

geboortedatum, het geslacht en de hoofdverblijfplaats van elke 

inwoner van Herentals die aan de kiesvoorwaarden voldoet. Voor 

niet-Belgen die als kiezer geregistreerd zijn, staat ook de nationaliteit 

vermeld.

Bent u ten onrechte ingeschreven, weggelaten of geschrapt, of zijn uw 

gegevens niet juist, dan kunt u tot 2 oktober 2018 bezwaar indienen 

bij het college van burgemeester en schepenen.

www.herentals.be/verkiezingen

Hier vindt u ook de officiële bekendmakingen:
Ÿ Bericht tot oproeping van de kiezers
Ÿ Bekendmaking van de kiezerslijsten
Ÿ Onderrichtingen voor de voordracht van kandidaten
Ÿ Onderrichtingen voor de aanwijzing van getuigen

Verkiezingsdebat
Zaterdag 15 september om 10 uur
Lakenhal, Grote Markt

Op het verkiezingsdebat kom u te weten welke plannen onze 

lokale politici voor Herentals hebben. Het debat is een organisatie 

van Sociaal Forum Kempen, Raad voor Personen met een 

Handicap en De Fakkel vzw. Iedereen is welkom.
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HERENTALS STOPT MET ROKEN

Mijn hart brak toen mijn kinderen zeiden dat ik stonk''
Stoppen met roken, het kan! Els Van Nueten kan het bevestigen: "Mijn grootste angst was dat ik de rest van mijn leven 
zou blijven hunkeren naar een sigaret. Maar had ik geweten wat ik nu weet, dan was ik al veel vroeger gestopt."

Els Van Nueten, nu 35 jaar, is 15 jaar 

wanneer ze begint te roken. Ze 

vertelt haar verhaal.

Het begon net zoals vele tieners, om 

stoer te doen, samen met de 

vriendinnen. Eerst gebeurde het 

stiekem, zowel op school als thuis, 

wanneer mijn ouders het niet zagen. 

Maar al snel kwam het uit, hoefde 

het niet meer stiekem, en steeg het 

sigarettenverbruik.

Jarenlang rookte ik zo'n vijf pakjes per week. We hebben een tijdje een 

café gehad, dus toen zat ik er ook middenin. Stoppen met roken was 

bijgevolg niet aan de orde.  Ik was er gewoonweg niet klaar voor.

De klik om de sigaret toch vaarwel te zeggen, kwam in het najaar van 

2017. Ik had een zware verkoudheid, veel keelpijn en ik moest 

voortdurend hoesten. En dat ging maar niet over. Ik sliep amper, en 

mijn man sliep natuurlijk ook amper.

Wat ook meespeelde, waren mijn kinderen van vijf en zeven jaar. Zij 

zeurden vaak over mijn gerook, want zij moesten altijd wachten op 

mij. Ik wilde immers nog snel een sigaret roken tijdens activiteiten, 

voordat we de auto in stapten, of voordat we ergens naar binnen 

gingen … Maar de druppel was wel toen ze me zeiden dat ik 'stonk'. 

Toen brak mijn hart. Ik vergeet ook nooit het beeld van mijn dochter 

die mij imiteerde met een stokje in haar hand. Wat voor een voor-

beeld gaf ik haar?

Ik raadpleegde mijn huisarts over de mogelijkheden en kwam bij 

tabacologe Wendy Calders terecht. Ik vond het principe van rookstop-

sessies, gecombineerd met een bezoek aan de longarts, heel interes-

sant, want ik wilde weten hoe mijn longen er op dat moment aan toe 

waren. En die waren wonderwel nog in perfecte staat. Eerlijkheid 

gebiedt me te zeggen dat ik toen wat teleurgesteld was, omdat ik bang 

was dat daardoor mijn motivatie zou zakken. Maar al snel besefte ik 

dat ik een nieuwe kans had gekregen om met gezonde longen door 

het leven te gaan.

Op een zondagavond heb ik mijn laatste sigaret gerookt en daar een 

foto van genomen. Het was een symbolisch moment, dat een periode 

van zowat twintig jaar afsloot. En sindsdien heb ik geen enkele sigaret 

meer gerookt. Het halve pakje dat nog in de kast lag, hebben we een 

tijdje later, samen met de kinderen, op bijna rituele wijze kapot 

gemaakt. Voor de kinderen was het ook een speciaal moment, want zij 

hebben me tijdens de hele rookstopperiode geweldig gesteund. Voor 

hen was het vernietigen van de sigaretten het teken dat mama nooit 

meer zou roken.

De rookstopsessies met de tabacologe gaven me de nodige onder-

steuning om op de juiste manier te kunnen stoppen. Hoe vecht je 

tegen de hunkering naar sigaretten? Hoe moest ik mijn routine 

doorbreken? Hoe zou ik reageren op moeilijke momenten? Als ik 

daaraan dacht, raakte ik wat in paniek. Want die sigaret was zo'n 

belangrijk deel van mijn leven, dat ik niet goed wist hoe ik daarmee 

om zou gaan. En dan zijn die rookstopsessies met een tabacologe een 

geweldige hulp. Je kunt je ervaringen en twijfels delen en je krijgt tips 

en bijsturingen, maar ook schouderklopjes terug.

Toen ik net gestopt was met roken, besefte ik pas hoeveel tijd ik 

spendeerde aan de sigaret. Niet alleen het roken zelf, maar ook aan 

het inslaan van sigaretten en het plannen waar en wanneer ik zou 

kunnen roken. In plaats van 's morgens nog gauwgauw te roken 

voordat de kinderen naar school moesten, had ik ineens tijd om 

samen met de kinderen aan de ontbijttafel te zitten. Verder ben ik 

minder snel moe en heb ik nog maar zelden last van stemverlies.

Ik heb soms nog wel zin in een sigaret, maar ik kan dan relatief 

gemakkelijk de mentale klik maken om die goesting te negeren. De 

vrees dat ik levenslang zou blijven hunkeren naar een sigaret, was dus 

ongegrond. Had ik geweten wat ik nu weet, dan was ik al veel eerder 

gestopt. Maar ik was er mentaal nog niet klaar voor, en dat is toch wel 

een basisvereiste om te stoppen met roken.

Een goede tip voor wie wil stoppen met roken? Probeer pas te 

stoppen met roken wanneer je het echt wilt, wanneer je er klaar voor 

bent. Blijf dan geloven dat je kúnt stoppen, want het kan inderdaad!"

Infoavond

Wie ook wil stoppen met roken, kan deelnemen aan de campagne 

Herentals Stopt Met Roken. Meer informatie over deze rookstop-

begeleiding krijgt u tijdens de infoavond op dinsdag 18 september 

om 19 uur in ontmoetingscentrum De Dorpel (Boerenkrijglaan 16). 

www.herentalsstoptmetroken.be



Infomoment

Cultuurcentrum ’t Schaliken is nog op zoek naar vrijwilligers die , 

net zoals Viviane, mensen willen begeleiden. Bent u 

geïnteresseerd, kom dan op woensdag 12 september om 19 uur 

naar het informatiemoment in de foyer van cultuurcentrum ’t 

Schaliken. U bent van harte welkom.
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Meer informatie

Cultuurcentrum 't Schaliken, Grote Markt 35, 
tel. 014-21 90 88, cultuurcentrum@herentals.be

Hoe gaat Toegankelijke Cultuur in zijn werk?

Verloopt Toegankelijke Cultuur altijd vlot?

 

Dirk: 

Viviane:

Dirk: 

Viviane:

Dirk: 

Ik kies enkele voorstellingen die ik graag wil bezoeken uit het 

eigen programma van cultuurcentrum 't Schaliken. Dat kan vanalles 

zijn: theater, muziek, comedy … Bij Toegankelijke Cultuur zoeken ze 

voor elke voorstelling een vrijwilliger die met me mee kan gaan. 

Meestal wel. Soms is het wat zoeken naar een parkeerplaats. 

 Enkele weken voor de voorstelling bel of mail ik naar de 

deelnemer om af te spreken om hoe laat ik hem of haar kan komen 

ophalen. Ik haal de deelnemer thuis op met de auto. In het cultuur-

centrum halen we onze tickets op aan de kassa, brengen onze jassen 

naar de vestiaire en beleven samen de voorstelling.

Achteraf of tijdens de pauze kunnen we nog iets drinken. Ik houd 

wel van de gemoedelijke sfeer. Het is heel ongedwongen: als we 

allebei graag nog iets blijven drinken, is dat een mooie afsluiter voor 

de vrijwilliger me terug naar huis brengt.

Ik woon dicht bij het cultuurcentrum, dus ik ben ook al te voet 

gekomen als het weer dat toelaat. Daar laat ik de vrijwilliger over 

beslissen.

Toegankelijke Cultuur in Herentals
Toegankelijke Cultuur biedt personen die nood hebben aan begeleiding de mogelijkheid om voorstellingen bij te 
wonen in cultuurcentrum 't Schaliken. Bij Toegankelijke Cultuur zorgen we voor een vrijwilliger die samen met de 
deelnemer naar een voorstelling gaat. We vroegen deelnemer Dirk en vrijwilliger Viviane naar hun ervaringen.

Waarom doen jullie mee aan Toegankelijke Cultuur?

Bedankt om even tijd te maken voor dit interview!

Dirk:

Viviane:

Dirk:

Viviane:

 Ik had altijd al interesse in theater en zo, maar door mijn visuele 

beperking kan ik niet zonder gezelschap naar het cultuurcentrum 

komen. Zo heb ik in het verleden wel wat moeten laten schieten 

omdat ik in mijn vriendenkring niet meteen iemand vond die 

geïnteresseerd was. Ik vind het ook een mooi concept. De vrijwilliger 

moet je wel komen halen en weer naar huis brengen, maar kan in ruil 

gratis mee naar de voorstelling. Jammer dat het nog niet beter gekend 

is. Ik doe nu voor het derde jaar op rij mee en ik reserveer elk jaar meer 

voorstellingen.

 Voor mij zijn de fijne ontmoetingen het belangrijkste. Het is 

een plezier om mensen plezier te zien hebben. De deelnemers zijn 

heel dankbaar en staan gemakkelijk open voor vriendschap. De 

deelnemer die ik vorig jaar ontmoette, vliegt mij nog altijd om de hals 

wanneer hij me ziet. Met Dirk klikte het ook meteen. Dat hoeft 

natuurlijk niet altijd. Soms zijn mensen gewoon heel verschillend.

 Ik krijg de Stadskrant thuis niet alleen aan in gedrukte vorm, 

maar ook in ingesproken vorm. Ik kijk er al naar uit om dit interview te 

beluisteren.

 Dirk en ik treffen elkaar in oktober al opnieuw, want dan gaan 

we samen naar de voorstelling van Gene Bervoets!



3739september 2018

Zelfstandig wonen op latere leeftijd

Bent u al een dagje ouder en op zoek naar een aangepaste woning? 

Neem dan contact op met sociale huisvestingsmaatschappij De 

Woonbrug. De huisvestingsmaatschappij verhuurt 44 nieuwe 

appartementen in het Oud Moederhuis aan de Augustijnenlaan. De 

meeste daarvan zijn voorbehouden voor bewoners die ouder zijn dan 

zeventig jaar. De appartementen zijn gelegen midden in het stadscen-

trum, in een autovrije omgeving. Bovendien bevinden de kantoren en 

diensten van dienstencentrum Convent2 zich in het hetzelfde 

gebouw.

Meer informatie: De Woonbrug, Augustijnenlaan 28/6, 

tel. 014-85 98 00

Rouwen na zelfdoding

Iemand verliezen door zelfdoding is erg pijnlijk en moeilijk te plaatsen. 

Vaak blijven nabestaanden achter met een hoop onbeantwoorde 

vragen en worstelen ze met allerlei gevoelens. Praten met lotgenoten 

kan helpen in het verwerkingsproces en een helend effect hebben. 

Sinds kort is er in Turnhout een open gespreksgroep waar u uw 

ervaringen kunt delen. Na een kennismakingsgesprek bent u elke 

derde dinsdagavond van de maand welkom in het Centrum voor 

Geestelijke Gezondheidszorg Kempen (Parklaan 55/17, Turnhout).

Meer informatie: gsm 0476-07 88 22, nazelfdoding.turnhout@

werkgroepverder.be, www.werkgroepverder.be

De KringKruidenier en De Cirkel

De KringKruidenier en ontmoetingsruimte De Cirkel in Campus 

Spiegelfabriek (Lierseweg 132) zijn het hele jaar door in de weer 

voor hun klanten en bezoekers. Hun enthousiaste team kan best 

wat hulp gebruiken en zoekt vrijwilligers (m/v) voor leuk en 

uitdagend werk:

hulp in de KringKruidenier: de winkel open houden, de 

mensen bedienen en de kassa bemannen

hulp in de ontmoetingsruimte: klanten bedienen en een 

luisterend oor bieden

korte cursussen of workshops geven in het Crea Café (iets voor 

creatieve mensen)

Hebt u interesse in een van deze vrijwilligersjobs? Neem dan 

contact op met Katrien Feyaerts (tel. 014-24 66 84, gsm 0499-94 

87 66, katrienfeyaerts@ocmwherentals.be).

l

l

l

Doe mee met het Plantjesweekend van Kom Op 

Tegen Kanker

Het Plantjesweekend van Kom Op Tegen Kanker is een vaste 

waarde geworden. Al sinds 1995 verkopen duizenden vrijwilligers 

tijdens het derde weekend van september azalea's ten voordele 

van Kom Op Tegen Kanker. In 2017 verkochten zij maar liefst 

325.420 plantjes. Samen kunnen we dit record verbeteren.

 Voor het Plantjesweekend op 14, 15 en 16 september is de 

organisatie nog op zoek naar helpende handen. Bent u 

geïnteresseerd, kom dan op donderdag 30 augustus om 18 uur 

naar de infoavond in het administratief centrum (Augustijnenlaan 

30). Om alles vlot te laten verlopen, vragen wij u om  uw deelname 

te bevestigen bij de dienst preventie.

U kunt de actie uiteraard ook steunen door tijdens het 

Plantjesweekend een azalea te kopen. Een plantje kost 7 euro. De 

vrijwilligers staan op de wekelijkse markten en aan verschillende 

supermarkten in Herentals.

Meer informatie: dienst participatie en preventie, tel. 014-24 66 

43, preventie@herentals.be

Word een luisterend oor bij Awel

Heel wat kinderen en jongeren vinden hulp bij Awel, de 

Nederlandstalige hulplijn voor kinderen en jongeren in België. 

Maar de lijnen worden zo vaak gebeld dat veel oproepen niet 

beantwoord kunnen worden. Daarom zoekt Awel dringend extra 

vrijwilligers. Wordt u een luisterend oor? Surf naar www.awel.be.

Vrijwilligers gezocht
Vzw OpWeg viert haar 25ste verjaardag

Op 1 juli 1993 werd Begeleid 

Wonen Herentals erkend als 

officiële dienst ter onder-

steuning van volwassenen 

met een licht mentale 

beperking die zelfstandig 

wonen. De dienst startte 

met één medewerker en vier 

cliënten. 

25 jaar later telt de dienst, die ondertussen haar naam heeft veran-

derd in vzw OpWeg, meer dan honderd vijftig cliënten in het arrondis-

sement Turnhout. Het team breidde uit naar 26 medewerkers en 

begeleidt ondertussen personen met elke vorm van beperking. Vzw 

OpWeg is gespecialiseerd in het ondersteunen van doven en slechtho-

renden. Daarnaast heeft de vzw een grote expertise op het vlak van 

autismespectrumstoornissen (ASS). 

Het 25-jarig bestaan van vzw OpWeg wordt dit jaar meermaals in de 

kijker gezet. Vzw Den Brand, een van de partners binnen het samen-

werkingsverband Tauzorg, zorgde alvast voor het prachtig versieren 

van de voorgevel van het gebouw.

Meer informatie: vzw OpWeg, Markgravenstraat 75, 

tel. 014-23 18 80, www.vzwopweg.be



VEILIG NAAR SCHOOL

Minder snel, dank je wel!

Schoolstraten

Onderhoud van fiets- en voetpaden

De politie waakt

Een veilige schoolomgeving is heel belangrijk. Te hoge snelheid 

verhoogt de kans op ongevallen en leidt tot een sterk gevoel van 

onveiligheid. 

Daarom duiken de gevelborden met de boodschap 'Minder snel, dank 

je wel' opnieuw op in het straatbeeld. Met de borden sporen scholen 

weggebruikers aan om hun snelheid aan te passen in de schoolomge-

ving.

De basisscholen Wijngaard, Zandkorrel en (W)Onderwijs organiseren 

dit jaar opnieuw een schoolstraat. Dit betekent dat er bij het begin 

en/of  het einde van de schooldag geen autoverkeer is toegestaan in 

de omgeving van de schoolpoort. Dat maakt het voor de leerlingen 

veiliger om met de fiets of te voet naar school te komen.

Aan de schoolpoorten van (W)Onderwijs (Kloosterstraat en 

Nonnenstraat, tussen Lantaarnpad en Koppelandstraat) en de 

Wijngaard (Wijngaard, tussen Rankenstraat en Heistraat) geldt de 

schoolstraat op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 15.30 

uur tot 15.40 uur en op woensdag van 12.10 uur tot 12.20 uur.

Aan de schoolpoort van de Zandkorrel (Klaterteer, tussen Hoogton en 

Tarwestraat) geldt de schoolstraat van maandag tot en met vrijdag 

van 8.20 uur tot 8.40 uur. Op maandag, donderdag en vrijdag geldt de 

schoolstraat ook van 15.10 uur tot 15.40 uur, op dinsdag van 15.40 uur 

tot 16 uur en op woensdag van 11.40 tot 12 uur.

Het stadsbestuur zorgt ervoor dat de voetpaden en fietspaden van en 

naar de scholen goed onderhouden en net zijn. De medewerkers van 

de Stedelijke Werkplaats geven de paden een extra veegbeurt en 

snoeien de bomen en struiken langs de weg, zodat er overal voldoen-

de doorgangsruimte is. 

Ook de Lokale Politie Neteland steekt een handje toe. 

Tijdens de eerste twee weken van september houdt een dertigtal 

politiemensen het verkeer in het oog aan drukke kruispunten, 

invalswegen en in de onmiddellijke omgeving van de scholen. Ze 

wijzen automobilisten, fietsers en voetgangers op hun plichten. 

Bij het begin van het schooljaar bezoekt de politie ook alle basisscho-

len. Daar controleren de agenten alle fietsen op veiligheid.

Het nieuwe schooljaar brengt in Herentals duizenden kinderen en jongeren in het verkeer. Dat betekent dat we in 
deze periode extra voorzichtig moeten zijn. Het stadsbestuur wil daarom iedereen aanmoedigen om volgens het 
STOP-principe naar school te gaan: zo veel mogelijk Stappen, Trappen, het Openbaar vervoer gebruiken en pas in 
laatste instantie de personenwagen gebruiken.

Fiets en tel mee voor veiliger fietsverkeer!

Van 24 tot en met 30 september organiseren de Fietsersbond en 

Fietsberaad Vlaanderen de derde editie van de Fiets-telweek. De 

gemeenten, provincies en de Vlaamse overheid verzamelen een week 

lang zo veel mogelijk fietsgegevens. Dat gebeurt aan de hand van 

vaste en mobiele telpunten en via manuele tellingen. 

Door te tellen weten we welke wegen en kruispunten fietsers vaak of 

minder vaak gebruiken en op welke momenten van de dag of de week 

er het meest gefietst wordt. Zo kunnen we vaststellen of het aantal 

fietsers stijgt, welke trajecten reeds verzadigd zijn en waar alternatie-

ve routes of nieuwe investeringen noodzakelijk zijn.

Opmaak schoolroutekaart

In de loop van dit schooljaar gaat de stad samen met de Herentalse 

basisscholen een digitale schoolroutekaart opmaken. Met deze kaart 

kunnen ouders de veiligste route naar school bepalen. De 

stadsdiensten komen zo ook te weten op welke knelpunten ze zich 

kunnen focussen om de schoolomgevingen veiliger te maken.

10 september 2018
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Meer informatie
Afdeling sport, jeugd en internationale 

samenwerking

De Vossenberg, Markgravenstraat 107 

tel. 014-21 21 86

info@herentals.be

Youca Action Day

Op donderdag 18 oktober is het Youca 

Action Day. Youca staat voor Youth for 

Change and Action. Meer dan 15.000 

leerlingen gaan voor één dag aan het 

werk. Het loon dat ze die dag verdie-

nen,  gaat  naar  projecten van 

geëngageerde jongeren in het Zuiden 

én in België. De actie stimuleert 

jongeren wereldwijd om samen te 

strijden voor een duurzame en 

rechtvaardige maatschappij. Het 

stadsbestuur werkt al jaren mee aan 

deze actie. Dit jaar is er plaats voor zes 

studenten. Werkgevers die dit unieke 

project ook willen ondersteunen, 

kunnen hun jobaanbiedingen posten 

via jobbank.youca.be. Zo helpt u de 

jongeren om hun engagement waar te 

maken.

Meer informatie: www.youca.be

Verloren voorwerpen

Voor vele kinderen zorgen de speelpleinen en de sportkampen tijdens de zomermaanden voor 

een leuke vakantie. Na de zomer blijven er echter altijd verloren voorwerpen achter, zoals 

regenjasjes, truien, brooddozen en drinkbussen. Als uw kind iets kwijt is geraakt, dan kunt u tot 

eind september langskomen bij de dienst sport en jeugd in De Vossenberg. Op die manier krijgen 

alle verloren voorwerpen hun rechtmatige eigenaar terug. De voorwerpen die na eind septem-

ber niet zijn opgehaald, worden geschonken aan het goede doel.

Jeugdraad in de startblokken

De jeugdraad trapt op donderdag 27 september om 19.30 uur haar nieuwe werkingsjaar op gang 

met de eerste algemene vergadering in het Koetshuis in het Stadspark. De jeugdraad organiseert 

activiteiten voor kinderen en jongeren en adviseert het stadsbestuur bij thema's die de jeugd 

aanbelangen. Geïnteresseerde jongeren zijn van harte welkom. Op www.heren-

tals.be/jeugdraad vindt u de data van de vergaderingen en de verslagen.

Meer informatie: jeugdraadherentals@hotmail.com

Welkom bij de Herentalse jeugdverenigingen

In september starten de Herentalse jeugdverenigingen met hun nieuwe werkjaar. Bent u nog op 

zoek naar een leuke vrijetijdsbesteding voor uw kinderen, laat hen dan gerust een keertje 

meespelen. Bij een jeugdvereniging kunnen de kinderen zich eens goed uitleven na een lange 

schoolweek. Ze maken er nieuwe vrienden, zijn actief en creatief bezig en leren hoe ze met een 

hele groep kunnen samenwerken. Kijk alvast eens op www.herentals.be/verenigingen.

Scholenveldloop

Op dinsdag 25 september vindt in het Netepark de jaarlijkse scholenveldloop plaats. Alle 

Herentalse basisscholen nemen deel. De veldloop start om 9 uur en eindigt omstreeks 11.45 uur. 

Supporters zijn van harte welkom.
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Debattle: het grote 

jongerendebat

Kom op vrijdag 28 september naar 't 

Schaliken en kijk hoe de verschillende 

Herentalse partijen debatteren over 

verschillende jongerenthema's. Het 

debat start om 19 uur. Nadien is er 

ruimte voor een hapje, drankje en 

dansje. De resultaten van de grote 

jongerenenquête '#HERman Shouts 

out' komen ruim aan bod. Moderator 

van dienst is Dalilah Hermans.

Meer informatie:
www.hashtagherman.be 
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CULTUURCENTRUM ’T SCHALIKEN

Op zondag 30 september opent cultuurcentrum 't Schaliken het nieuwe cultuurseizoen traditiegetrouw met 
een groot feest voor jong en oud. Op de Grote Markt, het buitenplein en in de schouwburg kunt u genieten 
van muziek, circus, humor, straattheater en heel veel kinderanimatie. Alle optredens zijn gratis.

Marvelous Adventures 
Group
The Great Escape 
Straattheater om 14.30 en 16.15 uur 
op de Grote Markt

Ontsnappingskunstenaar Ben de Vroey en 

zijn assistent Louis Van Der Waal zorgen voor 

een onvergetelijk spektakel. De wisselwer-

king tussen de perfectionistische boeien-

koning en zijn nonchalante hulpje zorgt voor 

gevaarlijke maar vooral grappige situaties. 

Kom kijken hoe deze heren proberen te 

ontsnappen uit een dwangbuis, uit kettingen 

tijdens een salto of uit de Chinese Water 

Torture Cell van Harry Houdini.

Hopfrog Fanfare
Wandelfanfare om 14, 15.30 en 16.45 uur 
op de Grote Markt en het buitenplein

Drie percussionisten en zeven blazers rekken 

het concept 'fanfare' op in allerlei richtingen. 

Zij klinken als het leven zelf: nu eens grotesk 

en absurd, dan weer verstild en eenvoudig. 

De Hopfrog Fanfare trakteert u op een 

aanstekelijke mengeling van eigen composi-

ties, wervelende improvisaties en hilarische 

interactie.

Bollylicious
Bombay Express 
Dans om 14.30, 15.30 en 16.30 uur 
in de schouwburg

Bollylicious brengt een opzwepende 

Indiasedansvoorstelling met veel humor, 

meeslepende muziek, kleurrijke kostuums 

en een dosis glitter en glamour. Dit Gentse 

collectief brengt een originele interpretatie 

van de Bollywood-dansstijl, waarbij authen-

ticiteit en ambiance hand in hand gaan.

Gekke Jorre
Gekke animatieshow 
Straattheater om 15 en 16 uur 
op het buitenplein

Gek! Dat is wel het minste dat je van Jorre 

kunt zeggen. Hij is charmant en geniaal in zijn 

eenvoud. Naast meervoudig Belgisch 

kampioen goochelen is hij ook ballonplooier. 

Samen met zijn kompaan, Meneer Stoffel, 

maakt hij van ballonnen echte kunstwerken. 

Laat u verwonderen en pink een traan weg 

van het lachen. 
Het fort en het 
Doolhofkasteel 
Animatie, doorlopend op de Grote Markt

Het Doolhofkasteel is er voor echte ridders 

en prinsessen. De omstanders houden het 

overzicht en geven de kinderen aanwijzingen 

om de weg te vinden in dit doolhof. In het fort 

kunnen kinderen zich door smalle doorgang-

en wurmen en op hoge uitkijktorens staan.

Superhallo
DJ Frietmachine 
Straattheater, doorlopend vanaf 14 uur 
op de Grote Markt 

DJ Frietmachine is de meest swingende 

aardappel-installatie die er bestaat. Hij meet, 

weegt en bekijkt of u geaard bent. In dat 

geval draait hij een vette plaat voor u en uw 

aardappel. Plaatje klaar, frietje klaar!

Ministerie van 
Fantasiebevordering
Kinderkapsalon 
Animatie, doorlopend vanaf 14 uur 
op het buitenplein 

Een hippe hanenkam? Een kleurrijke vlecht? 

Deze knappe kappers zorgen ervoor!

Openingsfeest

Radio Storm
Live-uitzendingen, doorlopend vanaf 14 uur 
in de foyer

De evenementenradio Radio Storm slaat zijn 

tenten op in cc 't Schaliken en maakt live-

uitzendingen tijden het Openingsfeest. U 

kunt Radio Storm bezoeken en ook 

beluisteren via www.radio-storm.be.

In samenwerking met Galerie Storm vindt op 

verschillende locaties in Herentals in mei 

2019 het kunstenfestival Stormloop plaats.

6+

4+

4+

3+

3+

3+
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Info en tickets: 

cc 't Schaliken, Grote Markt 35, 
cultuurcentrum@herentals.be, www.schaliken.be

tel. 014-21 90 88

19de Herfstdagen van Ter Vesten
Christel Druyts Revisited
Van vrijdag 7 tot zondag 30 september in kasteel Le Paige

Open op vrijdag, zaterdag en zondag van 14 tot 17 uur

Elk jaar in september opent vzw Ter Vesten het tentoonstellingssei-

zoen in kasteel Le Paige. Dit jaar nodigt de vereniging Christel Druyts 

uit voor een overzichtstentoonstelling van haar rijke artistieke 

carrière.

De opwarming van de aarde met al haar gevolgen loopt als een rode 

draad door het werk van Christel Druyts. Ze filtert beelden, op zoek 

naar orde in de chaos en de esthetiek in het beeld. Met diverse 

technieken en sober kleurgebruik vertaalt zij, soms balancerend 

tussen figuratie en abstractie, haar visie en emotie naar beelden.

De toegang is gratis.

TENTOONSTELLINGEN
Ibasho Gallery 
Female Force from Japan
Van vrijdag 14 september tot en met zondag 14 oktober in de Lakenhal

Open op vrijdag, zaterdag en zondag van 14  tot 17 uur 

Ibasho Gallery uit Antwerpen is curator van deze tentoonstelling met 

Japanse fotografie van vrouwelijke kunstenaars. U maakt kennis met 

de etherische schoonheid, poëzie, gelaagdheid en de naar perfectie 

strevende kwaliteit van de hedendaagse Japanse fotografie. Werk van 

onder anderen Asako Narahashi, Kumi Oguro, Yoko Ikeda, Mika Horie, 

Yukari Chikura en Hiromi Kakimoto komt in de Lakenhal mooi tot zijn 

recht.

U bent ook hartelijk welkom op de vernissage, die plaatsvindt op 

donderdag 13 september om 20 uur in de Lakenhal.

De toegang is gratis.

Susanna Wallumrød 
Go Dig My Grave (Musica Divina)
Zaterdag 29 september om 20 uur in de Sint-Waldetrudiskerk

De Noorse sensatie Susanna Wallumrød combineert op haar twaalfde 

album Go Dig My Grave eigen songs met arrangementen van muziek 

van Henry Purcell, Lou Reed en Joy Division. Aan haar zijde staan 

barokharpiste Giovanna Pessi, accordeonist Frode Haltli en Sarah-

Jane Summers op vedel. Deze drie musici zijn elk een internationale 

referentie op hun respectievelijke instrument. De traditionele 

folksong Go Dig My Grave is het uitgangspunt van dit concert.

Het concert loopt in samenwerking met het Festival van Vlaanderen 

Kempen (Musica Divina).

Toegang: 20 euro / 17 euro (Vriendenpas) / 10 euro (-26 jaar)

Extra: 

Vóór het concert geeft een gids meer uitleg bij de schatten van de Sint-

Waldetrudiskerk. Hiervoor moet u zich vooraf inschrijven bij het 

cultuurcentrum. Een ticket voor deze rondleiding kost 5 euro.

PROGRAMMA



Inschrijven

Denkt u dat muziek, woord of dans iets voor u is? Neem dan snel een 

kijkje op www.samwdherentals.be. U vindt er meer informatie en 

kunt er in één moeite door online inschrijven. 

U bent ook welkom op het secretariaat van de academie. Het secreta-

riaat is van 27 tot 31 augustus open van 14 tot 19 uur. Vanaf 1 septem-

ber kunt u op het secretariaat terecht op maandag, dinsdag, donder-

dag en vrijdag van 15 tot 20 uur, op woensdag van 12 tot 20 uur en op 

zaterdag van 9 tot 13 uur.
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STEDELIJKE ACADEMIES

Instrumentles en muzieklab

Leerlingen vanaf het derde leerjaar (tweede graad) die starten met 

muzieklessen volgen vanaf nu direct instrumentles, samen met 

muzieklab (de nieuwe naam voor notenleer). De kinderen kunnen 

(bijna) alle instrumenten leren spelen.

Stedelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans

Meer informatie
Stedelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans
Hikstraat 28, tel. 014-21 33 05
www.samwdherentals.be

Woord en dans

De academie biedt ook woord- en danslessen aan. Dansen kan al 

vanaf het eerste leerjaar, woord vanaf het derde. Ook voor volwasse-

nen is er een goed uitgebouwde woordafdeling.

Initiatie muziek en woord

Vanaf nu kunnen ook kinderen van het eerste en tweede leerjaar les 

volgen aan de academie. Zij ontwikkelen hun muziek- en woordtalent 

via liedjes, versjes, klein slagwerk, bewegen op muziek, … Er zijn zowel 

lessen in Herentals als in Noorderwijk.

Nieuw voor volwassenen

Natuurlijk zijn ook volwassenen meer dan welkom in de academie. 

Speelt u al een instrument of zingt u al een hele tijd in een koor en wilt 

u nu eindelijk dat notenschrift onder de knie krijgen? In onze snelcur-

sus notenlezen leert u op een jaar de muziektaal kennen.

Op 1 september gaat het nieuwe decreet voor het 

Deeltijds Kunstonderwijs in. Dit schooljaar 

verandert er dus heel wat in de stedelijke acade-

mies. Herentals slaagde er zelfs in de unieke optie 

MUSICAL binnen te halen. Op deze pagina’s lichten 

we de nieuwigheden toe. 

Meer informatie over het volledige cursusaanbod 

en de werking van de academies vindt u op 

www.herentals.be/academie.

Musical

Het was voor de tweeëntwintig Antwerpse academies, dus ook die 
van Herentals, afwachten of zij de optie Musical mochten 
organiseren. Van het ministerie kregen slechts vijf academies die 
kans. 

Einde juli kwam het bericht : Herentals is één van de vijf. In de 
opleiding musical maakt u de combinatie van zingen, acteren en 
dansen. De lessen worden gegeven door Rudi Giron, zelf een 
ervaren musicalacteur en -regisseur.
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Kunst om niet te vergeten

Van 10 september tot 15 oktober kunt u in dienstencentrum Convent2 

kunstwerken bekijken van personen met dementie. De tentoonstel-

ling is een realisatie van Kunst Om Niet Te Vergeten, het kunstproject 

van de Stedelijke Academie voor Beeldende Kunst en de werkgroep 

Dementievriendelijk Herentals. Deze cursus voor personen met 

dementie en hun mantelzorgers start opnieuw in september. De 

lessen vinden plaats op maandagnamiddag.

Stedelijke Academie voor Beeldende Kunst

Inschrijven

Inschrijven kan via www.herentals.be/kunstacademie of op het 

secretariaat van de academie. Het secretariaat is vanaf 20 augustus 

open op maandag, dinsdag en woensdag van 10 tot 18 uur. Vanaf 1 

september kunt u bij het secretariaat terecht op maandag, dinsdag en 

woensdag van 13 tot 21 uur en op zaterdag van 9 tot 13.30 uur.

Meer informatie
Stedelijke Academie voor Beeldende Kunst
Markgravenstraat 89, tel. 014-28 51 55 

www.herentals.be/kunstacademie

Kinder- en jeugdateliers op verschillende 
locaties

Kinderen vanaf zes jaar (of het eerste leerjaar) kunnen hun creativiteit 

botvieren in de kinderateliers. Ze knippen, plakken, tekenen, schilde-

ren, kleien, hameren, kijken en voelen. Zo leren ze op een speelse 

manier kunst kennen en maken. Er zijn lessen op woensdagnamiddag 

en zaterdagvoormiddag in de academie in Herentals en in basisschool 

De Wegwijzer in Morkhoven. Verder kunnen de kinderen ook direct 

na schooltijd terecht in enkele Herentalse basisscholen: De Wegwijzer 

(maandag), Ibis (maandag en dinsdag) en Wijngaard (vrijdag).

Jongeren vanaf twaalf jaar kunnen voortaan niet alleen in de acade-

mie in Herentals terecht maar ook in Morkhoven. Daar vindt het 

jeugdatelier plaats op zaterdag van 10.50 uur tot 14.20 uur in 

basisschool De Wegwijzer.

Atelier schilderkunst nu ook overdag

Vanaf dit academiejaar kunt u kiezen of u het atelier schilderkunst 's 

avonds of overdag wilt volgen. De dagcursus vindt plaats op maandag 

en dinsdag van 14 tot 16.40 uur, de avondcursus op maandag en 

dinsdag van 18.30 uur tot 21.10 uur en op woensdag van 18.30 uur tot 

22 uur. U krijgt een behoorlijke basiskennis en -kunde van de 

schilderkunst via waarnemen en oefenen. Daarna bepaalt u zelf wat 

en hoe u schildert en ontwikkelt u uw eigen visie.

Projectatelier

Projectatelier is een nieuwe, veelvormige opleiding die u leert kunst te 

bevragen, kunst te maken en te presenteren in een specifieke ruimte 

en context. Iedereen vanaf zestien jaar kan beginnen aan deze 

vijfjarige opleiding. Ervaring in een kunstdiscipline is een pluspunt. 

Atelier levend model

De Academie voor Beeldende Kunst start in september met een nieuw 

beeldend atelier levend model. Dit atelier staat open voor beginners 

en gevorderden. Iedereen is welkom op maandag van 14 tot 17.30 uur 

en op dinsdag van 18.30 tot 22 uur.

De academie zoekt nog modellen voor dit nieuwe atelier (naakt, 

gekleed of portret). Leeftijd, gewicht, huidskleur en geslacht maken 

geen verschil, iedereen is welkom. Modellen ontvangen een 

vrijwilligersvergoeding.

Open atelierdagen

Zin in een gratis proefles? Dat kan tijdens de open atelierdagen op 

maandag 17, dinsdag 18 en woensdag 19 september. Het is de ideale 

manier om kennis te maken met de verschillende kunstdisciplines. Op 

de website van de academie vindt u een overzicht van de gratis 

workshops. 
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JEUGDSPORT

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 13 oktober. 

Jong en oud kan er gratis kennismaken met verschillende sporten. In 

de voormiddag vinden alle activiteiten plaats in sportcomplex De 

Vossenberg of bij golfclub Witbos. In de namiddag trekken de 

sporters naar het Netepark of naar bowling 't 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 vanaf maandag 3 september om 18 uur via www.he-

rentals.be/g-sport. Let op: voor elke deelnemer moet er ook een 

begeleider aanwezig zijn.

#Sportersbelevenmeer

Sporten en bewegen is gezond. Of u nu een prachtige zonsondergang ziet tijdens het lopen, een hert ziet oversteken als u aan het fietsen 

bent of u gewoon geweldig amuseert met een potje voetbal, u beleeft gewoon meer. Als u uw sportervaringen deelt met anderen, zet u hen 

aan om ook te sporten en te bewegen. Daarom roept het stadsbestuur iedereen op om foto's van fijne sportervaringen te delen op de 

sociale media met #sportersbelevenmeer en #Herentals.

Meer informatie

Afdeling sport, jeugd en internationale samenwerking

De Vossenberg, Markgravenstraat 107 tel. 014-21 21 86

info@herentals.be

Sport voor 55-plussers

Sportelweek

Easy Fit 55+ en Fit Plus 55+

Van 17 tot 21 september staat 

sporten voor 55-plussers  

centraal. Op het programma 

staan onder meer dansen, 

aquagym en minigolf met de 

kleinkinderen. De activiteit 

fietsbehendigheid, samen met 

politiezone Neteland, is ook deel van deze week. Op 

donderdagnamiddag is er gratis koffie en taart. Wie deelneemt aan 

minstens vijf activiteiten, ontvangt een leuk gadget. Deelname is 

gratis.

Meer informatie en inschrijvingen: 

Vanaf september starten twee nieuwe wekelijkse lessen voor 55-

plussers. Wil u uw beweeglijkheid, evenwicht, spierkracht en conditie 

behouden of verbeteren, dan kunt u deelnemen aan de reeks Fit Plus 

55+. De lessen vinden plaats op woensdag van 10.15 uur tot 11.15 uur.

Er is ook een reeks Easy Fit 55+. Tijdens deze lessen werkt u op een 

rustige manier aan uw houding en uw evenwicht door balanstraining, 

spierversterkende oefeningen en concentratie. De oefeningen 

worden gedeeltelijk staand en gedeeltelijk zittend uitgevoerd. Deze 

lessen vinden plaats op woensdag van 9 tot 10 uur.

U bent welkom in sportcomplex De Vossenberg (Markgravenstraat 

107). Vooraf inschrijven is niet nodig. U betaalt 3,20 euro per les. Met 

een Sportelkaart betaalt u 27 euro voor tien beurten. Houders van een 

Vrijetijdspas krijgen 50 procent korting. Er zijn geen lessen tijdens de 

schoolvakanties en op feestdagen.

www.herentals.be/sportelweek
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JEUGDMAAND VAN DE SPORTCLUB

In september zetten verschillende sportclubs hun deuren open voor de Maand van de Sportclub. Ook in Herentals doen heel wat clubs mee. 

Benieuwd wat zij in petto hebben? Kom dan langs op een training of activiteit en sport gewoon mee.

Atletiekclub Herentals
Atletiekpiste Sport Vlaanderen, Vorselaarsebaan 60

Elke dinsdag | 19.00-20.00 | 2de en 3de leerjaar

Elke dinsdag | 19.00-20.30 | 4de, 5de, 6de leerjaar en 1ste 

middelbaar

Elke dinsdag | 19.00-21.00 | Vanaf 2de middelbaar

Elke donderdag | 19.00-20.30 | 4de, 5de, 6de leerjaar en 1ste 

middelbaar

Elke vrijdag | 19.00-20.00 | 2de en 3de leerjaar en G-atleten

Elke vrijdag | 19.00-21.00 | Vanaf 2de middelbaar

Trek sportieve kleren en loopschoenen aan.

Meer informatie: achl@val.be, gsm 0477-47 44 08, 

l

l

l

l

l

l

Herentalse Basketbalclub (HBBC)
Sportcomplex De Vossenberg, Markgravenstraat 107 
Campus De Vesten, Augustijnenlaan 32

Elke maandag en vrijdag | 17.00-18.00 | Campus De Vesten | 

U10 (geboortejaar 2009 en 2010)

Elke woensdag | 17.00-18.00 | De Vossenberg | U10 (geboorte-

jaar 2009 en 2010)

Elke dinsdag en woensdag | 18.00-19.30 | Campus De Vesten | 

U12 (geboortejaar 2007 en 2008) 

Elke donderdag | 17.00-18.30 | Campus De Vesten | U12 

(geboortejaar 2007 en 2008) 

Van 3 tot 14 september kunt u gratis meetrainen. Trek gemakkelijke 

sportkleren en basketschoenen aan.

Meer informatie: jef.dankers@outlook.be, www.hbbc.be

l

l

l

l

l

Boxing Club Herentals
Herenthoutseweg 93

Elke maandag | 19.30-20.30 | Heavy bokszaktraining | Vanaf 12 

jaar

Elke dinsdag, woensdag en donderdag l 19.30-21.00 | 

Bokstraining | Vanaf 12 jaar

Elke zondag | 11.00-12.00 | Boks-circuit-training | Vanaf 12 jaar

U kunt komen kijken naar een training of gratis meedoen met één 

bokszaktraining of bokstraining of met twee boks-circuit-trainingen. 

Trek sportieve kleding en propere sportschoenen aan. Neem zeker 

een handdoek en droge kleren mee voor achteraf. De club zorgt voor 

bokshandschoenen.

Meer informatie: www.boxing-club-herentals.webnode.be

l

l

l

Herentalse Zwemclub (HZC)
Zwembaden en recreatiedomein Netepark, Vorselaarsebaan 56

Woensdag 12 september | 16.30-17.30 | Testzwemmen 6-13 jaar

Woensdag 19 september | 17.30-19.15 en 19.00-20.00 | Proefles 

G-zwemmen

Zaterdag 15 september | 09.30-13.00 | HZC-kanotocht | 

Iedereen | 5 euro

Zaterdag 22 september | 19.00-20.00 | Proeftraining masters 

(+18)

Zaterdag 29 september | 19.00-20.00 | Proeftraining 

recreatieven (10-18 jaar)

Breng aansluitende zwemkleding (dresscode Netepark), een 

zwembril en een handdoek mee. Voor de kanotocht trekt u sportieve 

kleren aan die nat mogen worden en neemt u droge reservekleren 

mee.

Meer info en inschrijven: frederik.dejonge@hzc.be, www.hzc.be

l

l

l

l

l

Herentalse Badmintonclub (HBC)
Sportcomplex De Vossenberg, Markgravenstraat 107

Elke zaterdag | 9.30-11.30 | Jeugd

Elke maandag | 17.00-19.00 | Jeugd

Elke maandag | 21.00-23.30 | Volwassenen

Elke donderdag | 13.00-16.00 | 50+

Elke donderdag | 20.00-21.00 | Volwassenen

Elke donderdag | 21.00-23.30 | Volwassenen

Trek sportieve kleren aan en breng binnensportschoenen mee. De 

club stelt rackets ter beschikking.

Meer info: www.herentalsebc.be, 

www.facebook.com/herentalsebadmintonclub

l

l

l

l

l

l

Jogclub Herentals
Atletiekpiste Sport Vlaanderen, Vorselaarsebaan 60

Elke woensdag | 19.30-20.30 |Vanaf 12 jaar l 

Iedereen die wil joggen is welkom. Trek sportieve kleren en 

loopschoenen aan.

Meer informatie: gsm 0495-59 17 32,  

www.jogclubherentals.be,jogclubherentals@hotmail.com

l

The Wing Revolution
Sportcomplex De Vossenberg, Markgravenstraat 107

Elke woensdag | 19.30-22.00 | Vanaf 14 jaar

Gevechtssport. Trek sportieve kleren aan. 

Meer informatie: wt.combat.herentals@telenet.be, gsm 0473-94 42 

70, www.thewingrevolution.be

l
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Corpus Sanum 

Okinawa Karate

Short Mat Bowls Club Herentals (SMBC)

Judoclub Kiai Ryu Herentals

Sportcomplex De Vossenberg, Markgravenstraat 107 
kOsh Campus Ieperstraat, Ieperstraat 5
School De Wegwijzer, Streepstraat 2, Morkhoven 

Corpus Sanum heeft een zeer uitgebreid aanbod aan turn- en 

danslessen voor kinderen, jongeren en volwassenen. Er zijn ook 

speciale lessen voor G-sporters. Het nieuwe sportjaar van Corpus 

Sanum start op 10 september. U bent de hele maand welkom om een 

les gratis mee te sporten. Trek sportieve kleren aan en breng sokken 

mee voor op de trampoline. 

Meer informatie: corpus.sanum@telenet.be, tel. 014-22 23 38, 

www.corpussanumherentals.be

l

l

l

l

l

l

Sport Vlaanderen, Dojo 1, Vorselaarsebaan 60

l Elke woensdag | 17.30-18.30 | Kleuterjudo (vanaf 4 jaar)

l Elke woensdag en vrijdag | 18.30-19.30 | Beginnelingen

l Elke woensdag en vrijdag | 19.30-20.30 | Gevorderden

Trek sportieve kleren of een kimono aan.

Meer info: judoclubherentals@gmail.com of 

www.new.judoherentals.be

Sportcomplex De Vossenberg, Markgravenstraat 107
Sport Vlaanderen Dojo II, Vorselaarsebaan 60

Dinsdag 11 en 25 september | 18.30-19.30 | De Vossenberg | 

Jongeren tot 13 jaar
Dinsdag 11 en 25 september | 19.30-21.15 | De Vossenberg | 

Vanaf 13 jaar
Donderdag 13 en 27 september | 18.30-19.30 | Sport Vlaanderen 

| Jongeren tot 13 jaar
Donderdag 13 en 27 september | 19.30-21.15 | Sport Vlaanderen 

| Vanaf 13 jaar

Trek sportieve kleren aan. Trainen gebeurt op blote voeten. 

Meer informatie: fransvandevel@hotmail.com, 

www.karateherentals.be

Sportcomplex De Vossenberg, Markgravenstraat 107

Elke dinsdag | 13.00-15.00

Elke donderdag | 19.00-21.00

Trek schoenen aan met vlakke zolen.

Meer informatie: payneleysen@hotmail.com, gsm 0474-05 62 93

VC Herentals
Herenthoutseweg 118, 2200 Herentals

Zin om te voetballen bij VC Herentals? Kom dan in september gratis 

een keer meedoen. Op www.vcherentals.be ziet u wanneer de 

leeftijdsgenoten trainen.

Trek sportieve kleren, voetbalschoenen en scheenbeschermers aan. 

Zorg eventueel zelf voor een oefenbal.

Meer informatie: vcherentals@telenet.be, www.vcherentals.be, tel. 

014-22 65 90

Golfclub Witbos
Witbos z/n in Noorderwijk  

Zaterdag 1 september | Om 14, 15 en 16 uur | Initiatie golf onder 

professionele begeleiding

Trek gemakkelijke kleren aan. Laat vooraf via e-mail weten op welk uur 

u wilt komen. 

Meer informatie: info@golfclubwitbos.be, tel. 014-26 21 71, 

www.golfclubwitbos.be

l

Hockeyclub Artemis
Sport Vlaanderen, plein A, Vorselaarsebaan 60

Woensdag 5 en 12 september l 17.30-18.30 

Trek sportieve kleren aan en breng bij voorkeur beenbeschermers 

mee. HC Artemis stelt gratis hockeymateriaal ter beschikking.

Meer info: info@hcartemis, 0473-66 00 86

l
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SPORT- EN CURSUSAANBOD

Infosessie over gezonde sportvoeding en Start 2 Run

Op maandag 10 september is iedereen welkom op de gratis infosessie over sport en voeding. De 

infosessie vindt plaats in sportcomplex 't Kapelleke (Bergense Steenweg 61 in Herenthout) en 

start om 18.45 uur. U komt er alles te weten over de lokale loopomlopen in Herentals, 

Grobbendonk, Bouwel en Herenthout en krijgt meer info over het vernieuwde concept van Start 

2 Run. De nieuwe reeks start op maandag 17 september. Voor 30 euro kunt u zes weken lang, 

tweemaal per week komen trainen. Er zijn elke week tien trainingsmogelijkheden op verschillen-

de tijdstippen en locaties in de regio. U kiest zelf welke training voor u het beste past.

Tijdens de infosessie geeft een gediplomeerd diëtist u deskundig advies over gezonde voeding. 

Dit is zowel interessant voor beginners, regelmatige sporters en begeleiders of trainers.

De infosessie is gratis, maar u moet zich wel voor 6 september inschrijven.

Meer informatie en inschrijvingen: Michael Nicasi, gsm 0494-70 03 94, 

michael.nicasi@telenet.be

Damesgym Gezinsbond
Met de wekelijkse turnlessen van de Gezinsbond blijft u soepel en lenig. De lessen vinden plaats 

op donderdagavond in de turnzaal van kOsh Campus Ieperstraat. Ook niet-leden kunnen 

deelnemen.

Meer informatie en inschrijvingen: Hilde Peelaerts, tel. 014-70 40 98, hilde.pee-

laerts@telenet.be, gezinsbondherentals.be/turnen

Yoga voor gevorderden 
en beginners

Seva Yoga Kempen organiseert 

yogalessen in de turnzaal van vrije 

basisschool (W)Onderwijs (Nonnen-

straat 14-16, toegang parkeerterrein 

via de Koppelandstraat). Op dinsdag 4 

september om 19.30 uur herbeginnen 

de yogalessen voor gevorderden. Op 

donderdag 6 september, ook om 19.30 

uur, start er een nieuwe beginnerscur-

sus. De eerste les voor beginners is 

vrijblijvend en gratis. Inschrijven voor 

de rest van het jaar kan op het einde 

van de les of later. Breng uw eigen mat 

en een handdoek mee en draag losse 

kleding.

Meer informatie: Seva Yoga Kempen, 

tel. 014-21 06 76, 

info@sevayoga.be,http://sevayoga.be

Joggen voor beginners

Jogclub Herentals start op woensdag 19 september met een nieuwe reeks joggen voor 

beginners. Iedereen is om 19.30 uur welkom op de atletiekpiste van Sport Vlaanderen aan de 

Vorselaarsebaan. Op tien weken tijd leert u op een verantwoorde en aangename manier 5 

kilometer joggen. Wilt u daarna uw conditie op peil houden of nog verbeteren, dan kunt u zich 

aansluiten bij de Jogclub.

Meer informatie: www.jogclubherentals.be, gsm 0495-59 17 32

Circuslessen voor 
kleuters en hun ouders

Circusatelier Locorotondo heeft een 

uitgebreid aanbod van lessen voor 

kinderen, jongeren en volwassenen. 

Volgend schooljaar wordt het aanbod 

voor kleuters sterk uitgebreid. De 

jongste kleuters (1ste en 2de kleuter-

klas) kunnen elke zondagochtend 

samen met hun mama, papa of een 

andere volwassene komen bewegen.

In de les staat de relatie ouder-kind 

centraal. De oefeningen zijn gebaseerd 

op de bewegingspedagogiek van 

Veronica Sherborne. De oudere 

kleuters (3de kleuterklas) gaan, ook 

samen met hun ouder, meer en meer 

op zoek naar acrobatische uitdagingen 

en leren elke week een circustechniek.

De lessen starten op zondag 16 

september. U kunt zich inschrijven voor 

een gratis proefles.

Meer informatie en inschrijvingen: 

www.locorotondo.be



Computerlessen in 't 
Peeseeke

't Peeseeke is een openbaar computer-

lokaal. U kunt er gratis eenvoudige 

basislessen volgen. Zo starten er in het 

najaar nieuwe cursussen computer-

wegwijs, Word, PowerPoint, bestanden 

en mappen, tablets, online bestellen, 

WhatsApp en kerstkaarten maken. 

Inschrijven kan ter plaatse van maan-

dag 27 tot vrijdag 31 augustus.

't Peeseeke is open op maandag, 

dinsdag, woensdag en donderdag van 

13 tot 16 uur en op vrijdag van 10 tot 12 

uur. Tijdens deze vrije inloopmomen-

ten kunt u in 't Peeseeke ook gewoon 

komen oefenen, surfen en mailen. Er is 

altijd een begeleider aanwezig die u kan 

helpen.

Meer informatie: 't Peeseeke, Campus 

Spiegelfabriek, Lierseweg 132,

tel. 014-24 66  97, 

www.herentals.be/peeseeke

Cursussen voor 
senioren

Bent u graag creatief bezig? Wilt u 

graag een taal leren of uw kennis 

opfrissen? Blijft u graag op de hoogte 

van nieuwe computertoepassingen of 

wilt u leren werken met een smartpho-

ne en een tablet? Schrijf u dan in voor 

de cursussen in dienstencentrum 

Convent2.

Meer informatie: Convent2, 

Augustijnenlaan 26/1, 

tel. 014-28 20 00, 

www.herentals.be/ocmw/convent

Nordic walking 

Nordic walking is een intensieve vorm van wandelen. Uw armen, schouders en romp bewegen 

actief mee dankzij het gebruik van twee speciaal ontworpen wandelstokken, de zogenaamde 

poles. Als u graag wilt kennismaken met deze sport, kunt u elke dinsdag om 10 uur meewandelen 

met twee gediplomeerde begeleiders. Zij verwelkomen u aan de inkomhal van het Netepark. Van 

daaruit maakt u een twee uur durende tocht door de prachtige Herentalse natuur. Vanaf 

september 2018 kan u ook meewandelen met een groep die op een lager tempo wandelt. 

Deelnemen is gratis. Voor het gebruik van de stokken betaalt u 2 euro, maar u mag natuurlijk ook 

uw eigen stokken gebruiken. Vooraf inschrijven is niet nodig.

Start to Swim

Volwassenen die al kunnen zwemmen maar hun techniek en uithoudingsvermogen willen 

verbeteren, kunnen deelnemen aan een reeks Start to Swim. Op zaterdag 22 september 

start er een nieuwe lessenreeks schoolslag. Tien weken lang krijgt u begeleiding, technische 

tips en advies van ervaren lesgevers. De trainingen vinden telkens plaats op zaterdag van 9 

tot 10 uur. Deelnemen kost 50 euro. Inschrijven kan van maandag 3 september om 18 uur tot 

woensdag 12 september om 18 uur via www.herentals.be/zwemlessen.

Meer informatie: afdeling sport, jeugd en internationale samenwerking, De Vossenberg, 

Markgravenstraat 107,  tel. 014-21 21 86, info@herentals.be

Zwemlessen voor volwassenen

Volwassenen die willen leren zwemmen, kunnen in het Netepark terecht. Op maandag 17 

september start een nieuwe reeks van vijf groepslessen. De zwemlessen vinden telkens 

plaats op maandag van 20.15 uur tot 21 uur. Inschrijven kan van maandag 3 september om 

18 uur tot woensdag 12 september om 18 uur via www.herentals.be/zwemlessen.

Tai chi

Centrum OJO organiseert lessen tai chi in kOsh Campus Scheppersstraat (via Sint-Jansstraat 

144). Tai chi is een Chinese bewegingsleer die lichaam en geest helpt te ontspannen. Op 

woensdag 19 september om 20.45 uur bent u welkom op een gratis proefles en demonstratie.

Meer informatie: Inge Van den Eynde, tel. 014-51 98 20, www.centrumojo.be
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Montmartre op het Begijnhof

Op zondag vindt de negende 

editie van Montmartre plaats. 

I

ientallen kunstenaars hun 

manier van werken. U kunt er 

onder meer schilders, beeld-

houwers,  keramisten en 

juweelontwerpers aan het 

werk zien. 

Aan het Fundatiehuis kunnen bezoekers verpozen met een hapje en 

een drankje. U kunt er genieten van  een muzikaal programma vol jazz, 

folk en poëzie. Montmartre begint om 11 en eindigt om 18 uur.

n de schilderachtige omgeving 

van het Begijnhof tonen 

t

OPEN MONUMENTENDAG

Op zondag 9 september vieren we de dertigste verjaardag van Open Monumentendag. Tijdens deze bijzondere editie 
kunt u in Vlaanderen honderden adembenemende plekken met een verhaal bezoeken en worden er ook verschillen-
de activiteiten georganiseerd. In Herentals zijn er activiteiten op zaterdag en zondag. Deelnemen is gratis.

Tentoonstelling dienstencentrum

Tussen 11 en 18 uur stellen de schilders en de hobbygroep van 

dienstencentrum Convent2 hun werken tentoon in het Clubhuis op 

het Begijnhof.

Vijftig jaar De Schuur

Heemkring Nortrevic zet De 

Schuur in de schijnwerpers 

met de tentoonstelling  50 jaar 

De Schuur. De tentoonstelling 

is open op zaterdag en zondag 

van 10 tot 18 uur. Op zaterdag 

kunt u ook deelnemen aan een 

begeleide natuurwandeling. 

Die start om 10 uur en om 14 

uur aan De Schuur (Pastoors-

bos 35, Noorderwijk).

Noorderwijk, duizend jaar ouder dan 
gedacht

In de Sint-Bavokerk (Ring 9, Noorderwijk) kunt u archeologische 

vondsten uit de ijzertijd en post-middeleeuwse periode bezichtigen. 

De tentoonstelling is open op zaterdag van 14 tot 17 uur en op zondag 

van 11 tot 17 uur.  Op zondag vertrekt er om 10 uur en om 14 uur een 

begeleide historische wandeling door Noorderwijk. De expo verloopt 

in  samenwerking met  IOED Land van Nete en Aa.

De kerken en het Begijnhofmuseum

De Sint-Waldetrudiskerk, de Sint-Catharinakerk en het Begijnhof-

museum zijn open van 14 tot 17 uur.

Meer informatie

dienst toerisme, Grote Markt 35, tel. 014-21 90 88, 

toerisme@herentals.be

De gilde nodigt uit
Op de Open Monumentendag 

zet de Sint-Sebastiaansgilde 

haar deuren weer wagenwijd 

open. Aan de Gildekamer op 

het Begijnhof vergasten de 

leden u op een biertje, een  

pannenkoek of een smakelijke 

bakharing. Aan de schietstand 

kan jong en oud kennismaken 

met het boog-schieten.
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AANKONDIGINGEN

Kermisjogging in Morkhoven

Van zondag 26 tot dinsdag 28 augustus is er kermis in Morkhoven. Op dinsdagavond sluit de 

Kermisjogging de kermis traditiegetrouw af. Er zijn loopwedstrijden voor kinderen en volwasse-

nen. Wilt u meedoen, dan kunt u zich op de dag zelf vanaf 17 uur nog inschrijven in de parochie-

zaal (Goorstraat 1). De Kermisjogging is een organisatie van de Koninklijke Fanfare Zucht naar 

Kunst en de Landelijke Gilde Morkhoven.

Meer informatie: www.kermisjogging.be

Septemberkermis

Van 1 tot 10 september staat de Septemberkermis op de Grote Markt. De officiële opening vindt 

plaats op zaterdag 1 september om 18 uur in de Lakenhal. Na de opening is er een rondgang 

onder muzikale begeleiding van het Harmonieorkest Sint-Jozefscollege.

Ook dit jaar zijn er weer enkele leuke extra's. Zo staat er op woensdag 5 september een infostand 

aan de Lakenhal, waar kinderen tussen 14 en 17 uur een ingekleurde tekening kunnen inruilen 

voor kortingskaartjes. Het stadsbestuur verdeelt de tekeningen via de Herentalse scholen. U 

kunt de tekening ook afdrukken via www.herentals.be/septemberkermis. Verder is er dit jaar 

opnieuw een kermisrommelmarkt. Die vindt plaats op zondag 9 september van 14 tot 18 uur. 

Wilt u deelnemen, schrijf u dan voor vrijdag 7 september in via www.heren-

tals.be/rommelmarkt. Op maandag 10 september sluit de kermis af met een familiedag.

De levende tuin

Bent u op zoek naar tips en creatieve ideetjes om van uw tuin een heerlijke plek te maken? Kom 

dan op maandag 24 september om 20 uur naar de bibliotheek van Herentals. Joeri Cortens, 

educatief medewerker bij Natuurpunt, geeft er de lezing De levende tuin. Daarin pleit hij voor 

een aanpak waarbij minder werk leidt tot meer natuur en meer plezier, mét aandacht voor de 

natuurlijke bewoners van uw tuin. De lezing is een organisatie van de bibliotheek, in samenwer-

king met Velt Middenkempen en VormingPlus Kempen. Deelnemen is gratis, maar u moet wel 

vooraf inschrijven.

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

85 97 50

Fotosalon van 
Koninklijke Fotoclub 
Herentals

Koninklijke Fotoclub Herentals heet u 

welkom op het 49ste fotosalon in 

cultuurcentrum 't Schaliken. De leden 

presenteren hun beste werken van de 

afgelopen twee jaar. 

Verschillende disciplines, zoals natuur-, 

reis-, model- en straatfotografie, 

komen aan bod. In de schouwburg 

lopen regelmatig digitale projecties. 

De openingsreceptie vindt plaats op 

vrijdag 14 september om 20 uur. Verder 

kunt u de tentoonstelling bezoeken op 

zaterdag 15 september van 13 tot 22 

uur en op zondag 16 september van 10 

tot 19 uur.

Fietsen en wandelen 
voor het goede doel

Op zondag 23 september organiseert 

het 29 Bataljon Logistiek de achttiende 

editie van Sporten Tegen Kanker op het 

m i l i t a i r e  d o m e i n  D e n  Tr o o n  

(Bevrijdingsstraat 31 in Grobbendonk). 

Tussen 8 en 10.30 uur kunt u vrij 

beginnen aan een mountainbiketocht 

van 15, 25 of 45 kilometer of een wegrit 

van 50 of 100 kilometer. U kunt ook 

kiezen voor een familiefietstocht van 25 

kilometer. Die start tussen 9 en 11.30 

uur. Gaat u liever wandelen, dan kunt u 

om 10.30 uur deelnemen aan een 

natuurwandeling onder begeleiding 

van een gids. 

Deelnemen kost 6 euro. De opbrengst 

gaat naar het Olivia Fund, een fonds dat 

wetenschappelijk onderzoek voor de 

bestrijding van kanker financiert.

Meer informatie: Jan Van de Ven, 

gsm 0497-29 28 80, 

www.29bataljonlogistiek.be

323september 2018



AANKONDIGINGEN

Hertals Rock City

Hertals Rock City pakt dit jaar uit met 

heel wat klinkende namen. Zo komt 

Belgian Asociality zijn dertigjarig 

bestaan vieren. Verder staan onder 

meer The Kids , UK Subs en de tribute-

band I Found The Cure op het podium. 

Mis ook de kans niet om de legendari-

sche Herentalse band Funeral Dress 

nog eens live aan het werk te zien. Zij 

geven hun laatste optreden in de 

Kempen voor een zeer lange periode. 

Hertals Rock City vindt op zaterdag 22 

september plaats in zaal 't Hof (Grote 

Markt 41). De optredens starten om 13 

uur.

Meer informatie en tickets: 

info@hertalsrockcity.com

Noorderwijk Alive

Noorderwijk Alive start op vrijdag 31 

augustus om 19 uur met de Grote Prijs 

Elmos. Deze wielerwedstrijd trekt elk 

jaar meer dan honderdvijftig wielertoe-

risten aan uit heel de Kempen. Na de 

wedstrijd is iedereen welkom in de tent 

op het Statieplein aan de Morkho-

venseweg voor een groot feest met 

muziek voor jong en oud. Op zondag 2 

september kunt u deelnemen aan een 

fietstocht van 80 kilometer richting 

Hageland. De tocht start om 8.45 uur 

aan Berkemus. 

Meer informatie: 

www.noorderwijkalive.be

EK wielrennen voor de politie

De vierjaarlijkse Europese kampioenschappen wielrennen voor de politie vinden van 6 tot en 

met 10 september plaats in de politiezone Neteland. De 145 beste wielrenners en wielrensters 

uit twintig landen kampen er om de Europese titels. Op vrijdag 7 september om 17.30 uur is er 

een plechtige openingsceremonie. Op zaterdag 8 september staat het tijdrijden op het program-

ma en op zondag 9 september zijn er wegritten. De politievrouwen starten telkens om 9 uur en 

de politiemannen om 13 uur. Het parcours voor de tijdrit en de wegrit loopt over Herentals, 

Vorselaar en Grobbendonk. De start en finish bevinden zich aan het sportcentrum van Sport 

Vlaanderen (Vorselaarsebaan 60). De toegang is gratis en supporters zijn welkom!

Meer informatie: www.politieneteland.be

AANKONDIGINGEN

GZWGZ brengt kunst en cultuur in oude brandweerkazerne

GZWGZ is  de  pro jectnaam van dr ie  

Herentalsenaren die kunst en cultuur willen 

loskoppelen van de gangbare steriele 

tentoonstellingsruimte. Op zaterdag 25 en 

zondag 26 augustus organiseren zij een expo in 

de voormalige brandweerkazerne in de 

Boerenkrijglaan. Het karakteristieke pand met 

zijn industriële allures en ruime buitenplein 

wordt  omgevormd tot  een gezel l ige  

ontmoetingsplek. Naast een expo biedt GZWGZ 

ook een muziekprogramma aan, een zomers 

terras, een foodtruck, kinderanimatie, … De 

toegang is gratis. 

Venfeest met themawandeling aan het Haanheuvelven

Zin in een geanimeerde wandeling en een gezellige avond? Kom dan op zaterdag 8 september 

naar het Haanheuvelven achter in de Meivuurstraat. Voor de vijfde keer organiseren de 

Vrienden van de Meivuurstraat de Venfeesten. Vanaf 18.30 uur start er om de 20 minuten een 

themawandeling onder begeleiding van ervaren gidsen. Na de wandeling kunt u gezellig 

bijpraten bij een hapje en een drankje in het themacafé. 

Meer informatie: jorge.leysen@skynet.be
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Historische wandelzoektocht naar Kruisberg

Wilt u het rijke cultureel-historisch erfgoed van 

Herentals leren kennen en tegelijk de 

schoonheid van de prachtige natuur op de 

Kempische Heuvelrug ontdekken, neem dan 

deel aan de historische wandelzoektocht op 

zondag 23 september. De zoektocht is een 

organisatie van Herentaldum, de heemkundige 

werkgroep van de Herentalse Geschiedkundige 

Kring.

U kunt tussen 13 en 15 uur starten aan kasteel Le Paige (Nederrij 135). Daar ontvangt u een 

routebeschrijving en een twintigtal opdrachten die u onderweg moet oplossen. Wie de 

ingevulde vragenlijst vóór 18 uur binnenbrengt in kasteel Le Paige maakt kans op een mooie prijs. 

U betaalt 2 euro per deelnameformulier.

Meer informatie: Ludo Torfs, gsm 0499-70 68 67, ludotorfs@telenet.be

Expo-weekend Scouts Reynaert-Adinda

Scouts 5de & 12de Kempen organiseert een expoweekend op zaterdag 15 en zondag 16 septem-

ber in en naast het nieuwe scoutslokaal (Wijngaard 10). Op zaterdag zijn er vanaf 15 uur optre-

dens. Nadien zorgt dj Skills Not Included voor de afterparty. De toegang is gratis. 

Op zondag kunt u vanaf 12 uur frietjes met stoofvlees, curryworst of een veggieburger komen 

eten. Nieuw op zondag is de wedstrijd R.A.C.E., waarbij ploegen het tegen elkaar opnemen in 

enkele ludieke en scouteske opdrachten. Voor de kleinsten is er een springkasteel, waarop ze 

kunnen ravotten. Iedereen is van harte welkom.

Lumbergames van Scouts De Buecken

Wilt u uw houthakkerstalenten ontplooien? Haal dat geruite hemd dan uit de kast en kom naar 

de Lumbergames van Scouts De Buecken. De Lumbergames vinden plaats op zaterdag 22 

september aan de scoutslokalen op de Augustijnenlaan. De deelnemers leggen verschillende 

proeven af, die allemaal met het werk van echte houthakkers te maken hebben. Denk aan hout 

klieven en boomstammen zagen. Ook voor de toeschouwers valt er van alles te beleven. De hele 

dag door zijn er activiteiten voor groot en klein. Van 13.30 uur tot 16 uur kunt u verschillende 

mini-Lumbergames uitproberen. 

 

Meer informatie: www.lumbergames.be

Multicultureel 
ontmoetingsfeest

Op zaterdag 22 september vindt in het 

buurthuis van Diependaal (Musket-

straat 100) het jaarlijkse ontmoetings-

feest plaats. Mensen van verschillende 

nationaliteiten komen er samen om 

elkaar beter te leren kennen. Er is 

kinderanimatie, muziek, dans en lekker 

eten voor een lage prijs. De toegang is 

gratis. Het ontmoetingsfeest start om 

12 uur en wordt afgesloten om 17 uur.

Meer informatie: 

Wendy, gsm 0477-39 66 77

Op de drempel met 
Frans Francken

Op woensdag 5 september geeft dr. Ria 

Fabri de voordracht Op de drempel met 

Frans Francken I. U bent welkom om 20 

uur in kasteel Le Paige. De voordracht is 

een organisatie van de Herentalse 

Geschiedkundige Kring in samenwer-

king met de vzw Ter Vesten.

Meer informatie: www hgk.be, 

tel: 014-21 33 33, 

janm.goris@telenet.be

Fiets mee met De 
Schakel

Op zondag 26 augustus sluiten we de 

zomervakantie af met een nieuwe 

editie van De Schakel. Tijdens dit grote 

fietsevenement stippelt u zelf een 

fietstocht uit tussen de verschillende 

controleposten in de Kempen. 

Vertrekken kan tussen 8 en 14 uur. De 

start-en-controlepost in Herentals 

bevindt zich aan de kantine van VC 

Herentals (Herenthoutseweg 118). 

Meer informatie: www.schakel.be

Steven Goegebeur - De man van morgen

In zijn derde zaalshow brengt Steven Goegebeur op onnavolgbare wijze het relaas van een man 

die eindelijk het licht heeft gezien. Hij brengt een wervelende vertelling over hoe om te gaan met 

de toekomst. Moeten we alles plannen of leven we van dag tot dag? En vooral, kunnen we de 

toekomst veranderen? Volgens De man van morgen wel. 

Op uitnodiging van Gezinsbond Herentals en NEOS Herentals brengt Steven Goegebeur zijn 

nieuwe zaalshow op vrijdag 21 september in  cc ’t Schaliken. De show start om 20 uur. Een ticket 

kost  18 euro en is te koop bij het cultuurcentrum (Grote Markt 35, www.schaliken.be).
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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. 

UIT IN HERENTALS

DO 23/08 MUZIEK Donderse Dagen – Sofie La Digue / Buitenplein cc 't 
Schaliken / 20 uur

VR 24/08 FILM Zomerfilm – Call Me by Your Name / Toeristentoren, 
Heistraat / 21 uur

ZA 25/08 UIT GZWGZ / Oude brandweerkazerne, Boerenkrijglaan 18 
/ Van 11 tot 24 uur

INFO infomoment HIK Volwassenenonderwijs / Campus DTL,
Kerkstraat 38 / Van 10 tot 12 uur 

Van 26/08 
tot 28/08

KERMIS Kermis / Dorpsplein Morkhoven

ZO 26/08 WANDEL Stadswandeling – Verhalen rond bestaande en vergane 
kloosters / Lakenhal / 14.30 uur

UIT GZWGZ / Oude brandweerkazerne, Boerenkrijglaan 18 
/ Van 11 tot 22 uur

DI 28/08 UIT Kermisjogging / Morkhoven

RAAD Raad voor Maatschappelijk Welzijn / Administratief 
centrum, Augustijnenlaan 30 / 20 uur

SENIOR Grijze Panters – gezellig samenzijn / 't Haveke / 14 uur 
/ Info: Joke, tel. 014-22 04 07

DO 30/08 MUZIEK Donderse Dagen – The Infamous Roots Rielemans 
Family Orchestra / Buitenplein cc 't Schaliken / 20 uur 

INFO Infoavond Plantjesweekend Kom Op Tegen Kanker / 
Administratief centrum / 18 uur

VR 31/08 FILM Zomerfilm – The Shape of Water / Golfclub Witbos, 
Noorderwijk / 21 uur

FIETS Noorderwijk Alive – Grote Prijs Elmos / Statieplein 
Noorderwijk / 19 uur

UIT Noorderwijk Alive – Afterbikeparty / Statieplein 
Noorderwijk / 21 uur

Van 01/09 
tot 10/09

KERMIS Septemberkermis / Grote Markt

ZO 02/09 FIETS Noorderwijk Alive – Fietstocht / Berkemus, Morkhoven 
/ 8.45 uur

UIT Turen naar Vogelkuren / Vogelkijkhut Snepkensvijver, 
Lichtaartseweg / 9 uur / Info: Julien, tel 014-51 61 57

DI 04/09 RAAD Gemeenteraad / Raadzaal administratief centrum, 
Augustijnenlaan 30 / 20 uur

WO 05/09 LEZING Dr. Ria Fabri – Op de drempel met Frans Francken I / 
Kasteel Le Paige / 20 uur

DO 06/09 SOCIO Alegria – Schedelmassage / Oud Gasthuis, Nederrij 
133/A / Info: gsm 0475-54 71 44

Van 07/09 
tot 30/09

TENTOON Herfstdagen Ter Vesten – Christel Druyts Revisited / 
Kasteel Le Paige / Open op vrijdag, zaterdag en zondag 
van 14 tot 17 uur

ZA 08/09 FIETS EK Wielrennen voor politie / Sport Vlaanderen, 
Vorselaarsebaan

WANDEL Venfeest met themawandeling / Haanheuvelven, 
Meivuurstraat / Vanaf 18.30 uur

ZO 09/09 OPEN Open Monumentendag

FIETS EK Wielrennen voor politie / Sport Vlaanderen, 
Vorselaarsebaan

TUIN TuinHier – Zaden kweken, oogsten en bewaren / 
Eetzaal kOsh Campus Scheppersstraat / 10 uur

Van 10/09 
tot 15/10

TENTOON Kunst om niet te vergeten / Convent2 

DI 11/09 SENIOR Grijze Panters – Wandeling Vroeger en nu / Convent2 / 
14 uur / Info: Joke, tel. 014-22 04 07

WO 12/09 CREA Gezinsbond Herentals – Workshop nailart (kind + 
volwassene) / 14 uur / Info: 
gezinsbondherentals.weebly.com

DO 13/09 RAAD Milieuadviesraad / Administratief centrum, 
Augustijnenlaan 30 / 20 uur

SOCIO Alegria – Gelaatsverzorging / Oud Gasthuis, Nederrij 
133/A / Info: gsm 0475-54 71 44

DO 13/09 LEZING Dr. Dirk Van Duppen – De supersamenwerker / 
HuisvandeMens, Lantaarnpad 20 / 20 uur

Van 14/09 
tot 14/10

TENTOON Ibasho Gallery – Female Force from Japan / Lakenhal / 
Op vrijdag, zaterdag en zondag van 14 tot 17 uur 

VR 14/09 TENTOON Opening Fotosalon Koninklijke Fotoclub Herentals / cc 
't Schaliken / 20 uur

UIT HAP Food Truck Festival / Kerkplein Sint-
Waldetrudiskerk

ZA 15/09 FIETS Fietsgraveren / Verkeerspark / Van 13 tot 16 uur

TENTOON Fotosalon Koninklijke Fotoclub Herentals / cc 't 
Schaliken / Van 13 tot 22 uur

MUZIEK Expo Scouts Reynaert-Adinda / Wijngaard 10 / Vanaf 
15 uur

UIT HAP Food Truck Festival / Kerkplein Sint-
Waldetrudiskerk

INFO Verkiezingsdebat / Lakenhal / 10 uur

ZO 16/09 UIT Feestmarkt Dag van de Landbouw / Augustijnenlaan

TENTOON Fotosalon Koninklijke Fotoclub Herentals / cc 't 
Schaliken / Van 10 tot 19 uur

UIT Expo Scouts Reynaert-Adinda / Wijngaard 10 / Vanaf 
12 uur

UIT HAP Food Truck Festival / Kerkplein Sint-
Waldetrudiskerk

UIT Gezinsbond Herentals – Bij de biekes / 14 uur / Info: 
gezinsbondherentals@gmail.com

DI 18/09 INFO Infoavond Herentals Stopt Met Roken / De Dorpel, 
Boerenkrijglaan 16 / 19 uur

SOCIO Familiegroep Dementie – De zelfbeleving van mensen 
met dementie / WZC Vogelzang, Vogelzangstraat 1 / 14 
uur

WO 19/09 FIETS Actie tegen fietsdiefstal / Station / Van 7 tot 18 uur

DO 20/09 SOCIO Alegria – Hand- en voetmassage / Oud Gasthuis, 
Nederrij 133/A / Info: gsm 0475-54 71 44

VR 21/09 VROUW Vrouwenraad – Tarotkaarten / Koetshuis, Stadspark / 
Info: Louiza Van Sand, tel. 014-22 00 55

HUMOR Steven Goegebeur – De man van morgen / cc 't 
Schaliken / 20 uur

ZA 22/09 SOCIO Ontmoetingsfeest / Buurthuis Diependaal, 
Musketstraat 100 / Van 12 tot 17 uur
UIT / Hertals Rock City / Zaal 't Hof / 13 uur

SPORT Europese Week van de Sport / Golfclub Witbos / Van 
10 tot 18 uur

INFO Duurzame Helden en educatieve show van 
zoogdierenexpert Joeri Cortens / Chapelle Impérial, 
Wolstraat 27 / 19 uur

UIT Lumbergames / Scouts De Buecken, Augustijnenlaan

ZO 23/09 WANDEL Historische wandelzoektocht / Kasteel Le Paige / Start 
tussen 13 en 15 uur

UIT 29 Bataljon Logistiek – Sporten Tegen Kanker / Den 
Troon, Bevrijdingsstraat 31, Grobbendonk / 8 uur

SPORT Europese Week van de Sport / Golfclub Witbos / Van 
10 tot 18 uur

TUIN TuinHier – Bloemschikken / Eetzaal kOsh Campus 
Scheppersstraat / 10 uur

MA 24/09 LEZING Joeri Cortens – De levende tuin / Bibliotheek, Gildelaan 
13 / 20 uur

DI 25/09 JEUGD Scholenveldloop / Van 9 tot 11.45 uur / Netepark

RAAD Raad voor Maatschappelijk Welzijn / Administratief 
centrum, Augustijnenlaan 30 / 20 uur

SOCIO Alegria – Interactive massage / Oud Gasthuis, Nederrij 
133/A / Info: gsm 0475-54 71 44
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UIT IN HERENTALS

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 Convent2 / Van 13.30 tot 17 uur / Info: Jos 
Lambrechts, tel. 014-21 33 77

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 Convent2 / 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 / Convent2 / 
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 Fitness De Vossenberg / Van 10 tot 11 uur

Elke woensdag Badminton Sporthal van Noorderwijk / Van 13.30 tot 15 uur

Elke donderdag Badminton De Vossenberg / Van 13.30 tot 16 uur

Elke vrijdag Aquafitness Netepark / Van 14 tot 14.50 uur

DI 18/09 Fietsen Fietsbehendigheid / 14 uur / Verkeerscentrum

GEZONDHEIDSWANDELINGEN

Elke maandag en woensdag Netepark / 10 uur

Elke dinsdag Parochiecentrum Noorderwijk / 19 uur

Elke dinsdag Parochiezaal Morkhoven / 19 uur

Op feestdagen zijn er geen wandelingen.

DO 27/09 RAAD Algemene vergadering jeugdraad / Koetshuis Stadspark 
/ 19.30 uur

SENIOR Grijze Panters – Tentoonstelling Horta & Wolfers in 
Brussel / Info: Joke, tel. 014-22 04 07

ZA 29/09 KLASSIEK Susanna Wallumrød – Go Dig My Grave (Musica 
Divina) / Sint-Waldetrudiskerk / 20 uur

THEATER Ariah Lester – House (Circuit X) / cc de Werft, Werft 32, 
Geel / 21 uur

ZO 30/09 OPEN Officiële opening Stadspark en binnengebied 't 
Schaliken / Ingang Stadspark Belgiëlaan / 13.30 uur

FEEST Openingsfeest / Schouwburg, buitenplein en Grote 
Markt / Vanaf 14 uur
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Samen naar herbestemming voor 
Olympiadelaan en omgeving

Het is u vast niet ontgaan dat het gezicht van de stadskern van 

Herentals de laatste jaren grondig veranderd is. Projecten zoals 

Hellekens, Begijnhofpark en Stadspark zijn daar mooie voorbeelden 

van.

Uit Vlaanderen, de provincie, de stad, haar burgers en de brede 

maatschappij komen telkens opnieuw vragen naar ontwikkeling en 

versterking van de stedelijke omgeving. 

De provincie Antwerpen doet daarom op dit moment een 

onderzoek naar de Nete en de Olympiadelaan. Dit onderzoek moet 

leiden naar een Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan (PRUP), een 

juridisch vastgelegde visie op deze omgeving. De bedoeling is om de 

troeven van de mooie Nete aan te wenden om de leefbaarheid en 

de woonkwaliteit in onze stad te verbeteren.

De aanleiding is dubbel. Enerzijds ziet de provincie de stad Herentals 

meer en meer evolueren naar een stedelijk gebied waar mensen op 

goed bereikbare plaatsen  wonen en werken. Anderzijds zoekt de 

prov inc ie  naar  op loss ingen  voor  de  noodzake l i j ke  

waterhuishouding. De provincie wil de Herentalsenaar graag 

informeren over en betrekken bij dit PRUP.

Op zaterdag 29 september om 14 uur is iedereen welkom op het 

info- en inspraakmoment in Chapelle Impérial ( Wolstraat 27). 

B e v e s t i g  u w  a a n w e z i g h e i d  v i a  e e n  m a i l  n a a r  

ruimte@provincieantwerpen.be.

Achter de schermen bij de brandweer

Op zondag 16 september van 13 tot 18 uur zet uw brandweerkorps 

de poorten van de kazerne (Oud-Strijderslaan 2) open voor het 

publiek. Al de brandweervoertuigen staan opgesteld en het 

brandweerpersoneel geeft allerlei demonstraties. Er zijn ook 

verschillende workshops voor jong en oud.



BURGERZAKEN

Geboorten

30/04 Ellis, dochter van Stephanie Leys en Volkan Caglar
02/05 Saïda, dochter van Dicle Alptekin en Kevin Roodhooft
04/05 Xarah-Lynn, dochter van Janny Scholte en Arend Prinsen
05/05 Eva, dochter van Sophie Dens en Wouter Van Looy
05/05 Zoë, dochter van Ann Van Dyck en David Mariën
06/05 Thijs, zoon van Katrien Raes en Davy Vanoppen
07/05 Zohra, dochter van Faridah Gohari en Zahid Yousefi
08/05 Fien, dochter van Sarah Suy en Yoeri Dierckx
14/05 Elie, zoon van Aissatou Sidibe en Akena Kablan
15/05 Maud, dochter van Lize Tegenbos en Dries Claes
16/05 Amélie, dochter van Gloria Bahati en Tijs Laenen
17/05 Romy, dochter van Kate Mortelmans en Jonas Van Rompaey
18/05 Tanja, dochter van Neda Bagherzadeh en Nima Davoudi
22/05 Esmée, dochter van Valérie Simon en Kenneth Van Bogaert
22/05 Jonas, zoon van Eveline Van de Weyer en Stijn Kuppens
23/05 David Dumitriu, zoon van Ana-Maria Dumitriu en Radu 

Dumitriu
23/05 Juliette, dochter van Els Van Looy en Ief Stausens
24/05 Marie, dochter van Sarah Ceuppens en Tom Van der Schoot
28/05 Léon, zoon van Dorien Slegers en Ief Grijp
28/05 Sami, zoon van Jill Aeckerlin
29/05 Alexis, dochter van Daphne Dierick en Benny Verreydt
30/05 Lin, dochter van Sanne Renders en Tom Steenackers
31/05 Iris, dochter van Mihaela Matei en Vasile Matei
01/06 Vitória, dochter van Zeferina Matos De Oliveira Freitas en 

João Da Silva Leite
05/06 Liena, dochter van Kim Baeten en William Luyten
06/06 Raf, zoon van Leen Borgmans en Bert Govaerts
07/06 Lowie, zoon van Hanne Goris en Joost Van Gestel
08/06 Flore, dochter van Sara Somers en Vincent De Bleeckere
08/06 Stancio, zoon van Chevellie Pinas
12/06 Jeanne, dochter van Joke Verhestraeten en Serge Diels
20/06 Eliana, dochter van Marina Schmitz en Vincent Van Agtmael
21/06 Lilou, dochter van Charissa Van Belle en Benjamin Van San
23/06 Marie, dochter van An Flieger en Eric Sluyts
26/06 Remi, zoon van Marie Craps en Laurent Andries
26/06 Jahmil, zoon van Santuchia Vakkers en Romero Eliazer
29/06 Yenthe, dochter van Dagmar Daneels en Pascal Gigas
03/07 Nicolas, zoon van An Craninx en Ben De Groof
04/07 Jozefien, dochter van Sandrijn Van Den Noortgate en Vincent 

Denis
07/07 Marie, dochter van Lien Van de Kelft
08/07 Aurora, dochter van Sofie Bossaerts en Jelle Voeten
12/07 Lewis, zoon van Katrien Van de Wouwer en Michel Druyts
16/07 Elena, dochter van Ann Van den Bulck en Tom Van Opstal
20/07 Knox, zoon van Sofie Turelinckx en Matthias Ceulemans
22/07 Nele, dochter van Sara Pelckmans en Michiel Van Belle

09/05 Luc Van den Bosch (53)
09/05 Karel Hermans (89), weduwnaar van Leopoldina Caers
09/05 Leon Van den Eynde (82), echtgenoot van Alda Van Lommel
11/05 René Ruts (85), echtgenoot van Maria Wouters
13/05 Maria Heylen (84), echtgenote van Jozef Adriaensen
20/05 Leonora Heylen (62)
21/05 Maria Goris (86), echtgenote van Leo Cambré
25/05 Frans Vansina (92)
25/05 Andreas Auwers (79), echtgenoot van Angela Vermetten
25/05 Raphael Evenepoel (74), echtgenoot van Nicole Hernaut
26/05 Maria Moons (90), weduwe van Constant Van Houdt
28/05 Arthur Vertommen (87), weduwnaar van Lea Vervecken
30/05 Jean-Paul Portée (60)
01/06 Desiderius Gebruers (92), echtgenoot van Ludovica Druyts
01/06 Filomena Wynants (84), weduwe van Gerard Steylaerts
02/06 Leon Mertens (81), echtgenoot van Joanna Tegenbos
03/06 Anna Hannes (96), weduwe van Frans Winkeleer
04/06 Augusta Van Uffelen (84), weduwe van André Decoster
05/06 Karel De Heel (80), echtgenoot van Martha Cuylaerts

09/06 Leopoldo Giminez-Nieto (86), echtgenoot van Angeles 
Caretero-Carmona

09/06 Gabrielle Goossens (90), weduwe van Franciscus Kuijpers
09/06 Augustinus Dierckx (97), weduwnaar van Octavia Van Pelt
11/06 Véronique Renaux (43)
12/06 Anna Stevens (94), weduwe van Jozef Mathys
13/06 Alfons Vervloesem (81)
14/06 Maria Buyens (75)
14/06 Clementina De Vries (86), echtgenote van Franciscus 

Verwimp
17/06 Melania Briers (83), echtgenote van Hendrik Verlinden
21/06 Maria Ghysels (96), weduwe van Modest Thys
22/06 Bart Claes (41)
25/06 Julius Van Grieken (79), echtgenoot van Yvette Druyts
25/06 Georges Leysen (86), echtgenoot van Angelina Heylen
27/06 Anna Jennes (87), weduwe van Josephus Verhaert
28/06 Hilda Pecqueur (57), echtgenote van Dirk Wonnink
29/06 Robert Dooms (61), echtgenoot van Maria Van Kerckhoven
29/06 Peeter Hendrickx (88), echtgenoot van Maria Weckhuysen
29/06 Tim Remes (37)
06/07 Annie Van Kerckhoven (64)
07/07 Maria Belmans (88), weduwe van François Reyniers
08/07 Agnes Wynants (74), echtgenote van Herman Lambrechts
10/07 Leopold Evens (80)
15/07 Martha Adriaensen (91)
16/07 Cecilia Lemmens (83)
16/07 Carolina Willems (84), weduwe van Franciscus Van Looy
17/07 Jozef De Haes (66), echtgenoot van Vera Boeckx
19/07 Louis Peeters (67), echtgenoot van Olga Vanderveken
21/07 Henri Klockaerts (87), weduwnaar van Julienne Leysen
21/07 Maria Laurijssen (69)
26/07 Alexander Mertens (92), echtgenoot van Maria Verwimp

Overlijdens

28 september 2018
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Overlijdens

Huwelijken

Celien Cams en Shauni Strick
Dennis Van Aelst en Nathalie Suy
Ahmed Radwan en Yara Skafi
Vincent Denis en Sandrijn Van Den Noortgate
Ben Cannaerts en Sanne Verhoeven
Dieter Peeters en Lien Beirinckx
Matthias Claeys en Charlotte Peeters
Jean-Pierre Van Rooy en Samantha Gentry
Marc Van Hove en Joanna Beniest
Kristof Mols en Vicky Wuyts
Steven Driessens en Cathy Van Haerenborgh
Rob De Ceulaer en Laura Verdonck
Raf Van Roy en Elke Verlinden
Patrick Geets en Sonja Wesemael
Majvil Bajrami en Michèle Vekemans
Lars Van Genechten en Kalinka Van Bael
Andy Huysmans en Heidi Willems
Frank Valckx en Jacqueline Lemmens
Gwen Driesen en Stefan Borgmans
Benjamin Van San en Charissa Van Belle
Kevin Van den Bosch en Taike Van Reet
Ivan Vivet en Ellen Kenis
Maarten Hoeylaerts en Annick Mariën
Antonius Jansen en Johanna Boeters
Karl Rothwell en Ilona Giminez-Nieto
Nick Ooms en Cindy Nijsten
Bart Vanderveken en Elly Salaets
Wout van Aert en Sarah De Bie
Siemen Geeraerts en Jo Peeters
Geert Van den broeck en Cindy Wouters
Arne Marinus en Elien Hoefnagels
Frank Bauduin en Casandra Van Hees
Dylan De Valck en Stefanie Switsers
Sven Vanderveken en Nele Bauwens
Frank Sauviller en Karen Vervoort
Steve Van Looy en Lise Kempeneers
Jimmy Dequeecker en Natasja Verwimp
Yven Peeters en Charisse Vekemans
Yves Bonami en Elien Van de Vel
Benjamin Proost en Lore Jacobien
Kristof Davidson en Karen Wesemael

Huwelijksaankondigingen

David Abhulimen en Mercy Izievbegie
Thierry Leyten en Nancy Verwerft
Gregor Pairoux en Michelle Poortmans
Lennert Gerits en Elisabeth Favril
Kevin Fleerackers en Kim Dierckx
Guy Belmans en Wendy Moons
Klaudio Daullja en Paula Tafa
Carlo Sommen en Irina Mostmans
Peter Apfel en Astrid Engelbert
Diëgo De Cnodder en Lieve Van Asbroeck
Mier Lienga en Emelda Afonsoewa
Laurent Andries en Marie Craps

Helemaal Herentals 

Kadocheques

Met de Helemaal Herentals Kadocheque 

geeft u  altijd het ideale geschenk.

U kunt de cheques gebruiken in meer dan 

120 winkels in en rond het centrum van 

Herentals. De deelnemende handelaars 

zijn herkenbaar aan het label ’Helemaal 

Herentals Kadocheque’.

De cheques zijn te koop bij de dienst 

toerisme (Grote Markt 35) en het 

stadsloket (Augustijnenlaan 30).



Federale pensioendienst werknemers
eerste maandag van 9 tot 11.30 uur en van 13.30 tot 15.30 uur

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

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

burgemeester Jan Bertels 
Politie, brandweer, veiligheid en openbare orde, 
algemeen beleid en coördinatie, communicatie en 
informatie, openbare werken 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
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Zitdagen

 

30

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.

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 19.30 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

Stadsloket
administratief centrum, Augustijnenlaan 30

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

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

Fonds voor arbeidsongevallen
elke eerste vrijdag van de maand van 9 tot 12 uur 
[i] www.fedris.be of tel. 02-226 64 00

SPREEKUREN

Convent2
Augustijnenlaan 26/1

De Warande
Warandestraat 42, Turnhout

september 2018

Mobiele Lijnwinkel
iedere vrijdag van 8 tot 13 uur 
Grote Markt, aan de Kerkstraat
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NUTTIGE TELEFOONNUMMERS

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

Werkwinkel - Molenvest 21  014-24 89 60

Ziekenhuis - Nederrij 133 014-24 61 11

Alegria open huis voor mensen met kanker  
Nederrij 133/A 

0475-54 71 44

Anonieme Alcoholisten 03-239 14 15

Autisme-telefoon  078-15 22 52

Awel  102

Boskat  014-23 31 36

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 0472-22 86 71 

Den Brand  014-84 12 00

De Dorpel, Boerenkrijglaan 16  014-21 40 73

 Diabetes Infolijn  0800-96 333

Drughulp - Hofkwartier 23  014-23 34 01

Holebifoon  0800-99 533

Infopunt Dementie  014-28 20 00

JAC - Hofkwartier 23  014-23 34 01

Kankerlijn  0800-35 445

MS-liga Antwerpen  03-887 48 18

Slachtofferhulp - Hofkwartier 23  014-21 08 08

Tele-onthaal  106

Vertrouwensartsencentra  02-533 12 11

Vzw OpWeg  014-23 18 80

Woonzorglijn  078-15 25 25

Zelfmoordlijn  1813

Ziekenvervoer (niet dringend)  105

Zit Stil (ADHD)  03-830 30 25

praatgroep Nederlands voor anderstaligen 014-22 17 81

dagbesteding voor mensen met een handicap

ondersteuning van personen met een handicap

OCMW - Augustijnenlaan 30  014-28 50 50

Kringkruidenier - Lierseweg 132  014-24 66 84

Kringwinkel Zuiderkempen - Lierseweg 132 015-23 73 93

Dienstencentrum Convent2 - Augustijnenlaan 26/1 014-28 20 00

Ontmoetingsruimte De Cirkel - Lierseweg 132 014-24 66 93

’t Peeseeke

openbaar computerlokaal - Lierseweg 132

 014-24 66 97

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

Brandweer - Oud-Strijderslaan 1 014-56 66 30

CardStop  070-344 344

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

DocStop  00800-2123 2123

Eandis  078-35 35 00

Hummeltjeshof - Augustijnenlaan 22  014-23 17 18

IOK - Geel  014-58 09 91

Netepark - Vorselaarsebaan  014-85 97 10

NMBS - Herentals  03-229 56 14

PIDPA (klantenservice)  0800-90 300

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

Vlaamse Wegentelefoon  0800-122 66

Hulplijn Misbruik, Geweld en Kindermishandeling  1712

De Woonbrug - Augustijnenlaan 28/6   014-85 98 00

Wijkcentrum De Gagel - Gagelstraat 36  014-49 04 74
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ADMINISTRATIEF CENTRUM

CC ’T SCHALIKEN EN TOERISME

BIBLIOTHEEK GILDELAAN

BIBLIOTHEEK NOORDERWIJK

RECYCLAGEPARK

HUMMELTJESHOF

SPORT EN JEUGD

STADSARCHIEF

STEDELIJKE WERKPLAATS

OPENINGSTIJDEN STADSDIENSTEN
MA DI WO DO VR ZA ZO

OCMW SOCIALE DIENST

Zitdag Dorpshuis Noorderwijk

OCMW DIENST RECHTSHULP

DIENSTENCENTRUM CONVENT2

KRINGKRUIDENIER

ONTMOETINGSRUIMTE DE CIRKEL

COMPUTERLOKAAL ’T PEESEEKE

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

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

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
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

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

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

18.00-20.00 14.00-16.00 10.00-12.00

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

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

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

13.00-17.00 10.00-17.00 10.00-17.00

10.00-17.00 10.00-17.00 10.00-17.00

09.00-17.00 09.00-17.00 09.00-17.00 09.00-17.00 09.00-17.00

09.00-11.45
18.00-20.00

09.00-11.45 09.00-11.45 09.00-11.45

09.00-11.45
18.00-19.00

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

HET NETEPARK

WEDSTRIJDBAD

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

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

NA AFSPRAAK NA AFSPRAAK

Sluiting voor jaarlijks onderhoud: op maandag 3 en dinsdag 4 september zijn de zwembaden en het recreatiedomein gesloten. Vanaf 5 
september zijn het doelgroepenbad en het wedstrijdbad terug open. Het recreatiebad blijft gesloten tot en met vrijdag 21 september.

NA AFSPRAAK

september 2018

10.00-14.00


