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STADSKRANT

oktober 2018
Verantw. uitg.: Jan Bertels, burgemeester - Roggestraat 12, BE-2200 Herentals

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

Kom naar de Netedag
Domein Le Paige heeft een rijke geschiedenis en bloeit van de mogelijkheden dankzij de aanknoping met de Kleine Nete. Tijdens
de Netedag op zondag 7 oktober komt u meer te weten over het knappe kasteelpark en de vallei. Van 14 tot 17.30 uur zijn er
infostanden, kindervertellingen, wandelingen en kajakinitiaties. Alle activiteiten zijn gratis.

Programma:
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ

Doorlopend rondgang door domein Le Paige
Doorlopend wateronderzoekjes op kindermaat
Doorlopend infostanden
Om 14, 15 en 16 uur: architect Herman Adriaensens toont
kasteel Le Paige
Om 14 en 15.30 uur: wandeling langs Spaans Hof naar
rivierherstelproject Hellekens
Om 14 en 15.30 uur: natuur-en-erfgoedwandeling
Tussen Abroek en Maasloop
Om 14, 15 en 16 uur: kindervertellingen
Speur mee met Mies en Moos Muis
Van 14 tot 17 uur: initiaties Stand Up Paddling (SUP) en kajakken
Van 14 tot 17 uur: tentoonstelling Baboon! Eat Roots van
Frédéric Castiau in het kasteel

U kunt ook deelnemen aan een begeleide kano-en-kajaktocht. Om
9.30 uur vertrekt u met de bus naar Kasterlee. Van daaruit vaart u
terug naar Herentals. Schrijf u vooraf in via Sport Vlaanderen
(promotie-antwerpen@sport.vlaanderen, tel. 014-85 96 60).

Het adres van domein Le Paige is Nederrij 135. Kom indien mogelijk te
voet of met de fiets. Voor wie toch met de wagen komt, is er gratis
parkeergelegenheid aan de overzijde van de straat.
De Netedag wordt ondersteund door het strategische project
Veerkracht in de vallei van de Kleine Nete van het departement
Omgeving van de Vlaamse overheid, en is een samenwerking tussen
verschillende partners. Voor meer informatie over de Netedag en de
partners kunt u terecht bij Regionaal Landschap Kleine en Grote Nete
(info@rlkgn.be, www.rlkgn.be).

voorwoord ...

DEZE MAAND

Actief Herentals
Herentals is op vele terreinen een actieve stad. Dankzij talloze
vrijwilligers kennen we een actief en divers verenigingsleven. Deze
vrijwilligers verdienen ons respect, want zij zorgen mee voor het sociale weefsel in onze stad.
Onze gemeenschap kan niet zonder hun belangeloze inzet. Ondertussen zijn de
activiteitenkalenders van verenigingen klaar en is een nieuw werkingsjaar vol enthousiasme
aangevat. Als deelnemer, supporter, organisator of toeschouwer kunt u de komende
maanden genieten van allerlei activiteiten. En dat is goed, want onze stad moet bruisen.
Herentals is ook op economisch gebied een actieve stad. Duizenden mannen en vrouwen
zijn professioneel actief in onze stad en verdienen hier hun boterham. We zijn een
economisch knooppunt in de Kempen. Een mooie gelegenheid om kennis te maken met
Herentalse bedrijven, is de Open Bedrijvendag op de eerste zondag van oktober. De
deelnemende bedrijven zullen u met plezier ontvangen en graag hun kennis met u delen.
Actief zijn, elk op zijn eigen manier en volgens eigen keuze en behoefte. Onze stad, zijn
bedrijven, handelaars, verenigingen, scholen, … bieden u vele mogelijkheden. Hopelijk vindt
iedereen zijn gading: actieve Herentalsenaren in een actief Herentals.
Uw burgemeester
Jan Bertels
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WETENSWAARD
Parkeerplaats Campus Spiegelfabriek blijft bereikbaar
Het Centrum Geestelijke Gezondheidszorg
start in oktober met de bouw van een
Herentalse vestiging op het perceel voor
Campus Spiegelfabriek (Lierseweg 132). De
parkeerplaatsen aan de Campus Spiegelfabriek blijven tijdens de werkzaamheden in
gebruik. De KringKruidenier, ontmoetingsruimte De Cirkel, computerlokaal 't Peeseeke,
Huis van het Kind Middenkempen en De
Kringwinkel Zuiderkempen blijven dus ook
met de wagen bereikbaar.
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KRANT
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Augustijnenlaan 30
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Jan Bertels, burgemeester
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Aankondigingen voor de Stadskrant van
november moeten uiterlijk op maandag 1
oktober 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.
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Publieke laadpalen voor elektrische wagens
Leertuin

Eandis heeft drie nieuwe publieke laadpalen voor elektrische voertuigen geplaatst op ons
grondgebied. De palen staan op het Dorpsplein in Noorderwijk (Ring 26), aan het Dorpsplein in
Morkhoven (Dorp 7) en aan het kruispunt van de Stadspoortstraat en de Boerenkrijglaan in
Herentals. Vorig jaar werden er ook reeds laadpalen in gebruik genomen op het parkeerterrein
voor het administratief centrum (Augustijnenlaan 30) en op het parkeerterrein aan het Netepark
(Vorselaarsebaan 56), tegenover de ingang van WZC Sint-Anna. Elke paal heeft twee laadpunten.
Om een laadpaal te activeren, houdt u uw laadkaart tegen de kaartlezer of maakt u gebruik van
de Smoov-app. Deze app kunt u gratis downloaden op uw smartphone. U koppelt uw laadkaart of
kredietkaart aan de app om de laadbeurten te betalen. De app toont u ook welke laadpunten er
beschikbaar zijn en geeft u tijdens het laden informatie over het verloop van de oplaadbeurt.

Politiezone Neteland zet camera's in tegen sluikstorters
Ondanks de inzet van vele buurtvrijwilligers en de medewerkers van de stedelijke werkplaats
blijft Herentals kampen met een hardnekkig sluikstortprobleem. Om harder te kunnen optreden
tegen sluikstorten en andere overlast heeft de gemeenteraad de lokale politie toestemming
gegeven om camera's te gebruiken. Zo kan de politie gericht toezicht houden en waar nodig actie
ondernemen. De camera's zullen gebruikt worden op risicoplaatsen en bij evenementen. Het
gebruik van de camera's verloopt met naleving van de regels van de camerawet, de wet op het
politieambt en de privacywetgeving. Het stadsbestuur wil met het gebruik van de camera's een
nieuwe stap zetten in een kordate en effectieve aanpak van zwerfvuil, sluikstorten en andere
vormen van overlast.

BUDGET
Praat mee over de toekomst van de Sint-Bavokerk
Op dinsdag 23 oktober is iedereen welkom op een discussieavond over de toekomst van de SintBavokerk. De kerk, de pastorie en de neoromaanse grafkapel in Noorderwijk zijn beschermde
monumenten. Ze hebben nood aan een heropwaardering. De stad heeft het ontwerpbureau
OMGEVING uit Berchem aangesteld om een beheerplan op te maken. Dit plan omvat een
analyse van de monumenten en een langetermijnvisie. Om die langetermijnvisie uit te tekenen,
wil de stad graag de mening van de inwoners van Noorderwijk horen.
De discussieavond vindt plaats in de Sint-Bavokerk en start om 20 uur. Bevestig vooraf uw komst
via www.herentals.be/bavo of via tel. 014-28 50 50.

Versterking van het kernwinkelgebied
Straat in het Vizier
U hebt de kleurrijke lampions en vlaggen deze zomer wellicht zien hangen in de winkelstraten. Ze
maken deel uit van Straat in het Vizier, een project dat investeringen en zichtbare veranderingen
in het kernwinkelgebied mogelijk maakt. De focus ligt op de Zandstraat, waar een werk-enverkoopruimte wordt geopend voor creatief talent. Verder komt er onder meer een duidelijke
wegaanduiding tussen het nieuwe parkeerterrein in het binnengebied van 't Schaliken en de
winkels. Dankzij subsidies van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling, de ondersteuning van de provincie Antwerpen en een financiële inspanning van het stadsbestuur kan er in
totaal voor 136.000 euro geïnvesteerd worden.

Allerheiligen en
Allerzielen
In de periode rond Allerheiligen doen
de stadsdiensten extra hun best om de
begraafplaatsen netjes te houden. Ook
u kunt een handje toesteken door
afgestorven planten en verwelkte
bloemen op de graven te verwijderen.
Als dat niet gebeurt, doen de stadsdiensten het in de loop van december.
Potten die u graag terug wilt, kunt u dus
het beste wegnemen voor 1 december.
Het stadsbestuur vraagt u om zeker
geen potten in te graven. Dat bemoeilijkt het onderhoud en maakt de
doorgang tussen de perken smaller. Om
te voorkomen dat uw bloempot
omvalt, kunt u een bloempothouder
gebruiken. De stad stelt ze gratis ter
beschikking.
De begraafplaatsen van Herentals,
Noorderwijk en Morkhoven zijn elke
dag te voet toegankelijk van 8 tot 18
uur. Mensen die slecht ter been zijn,
mogen op vrijdag van 13 tot 15.30 uur
en op zaterdag van 13 tot 17 uur met
hun wagen op de begraafplaats van
Herentals. Alleen op vrijdag 26 oktober
en zaterdag 27 oktober is dit, voor de
veiligheid van de vele bezoekers, niet
toegestaan.
Om de drukte aan de begraafplaats in
Noorderwijk op te vangen, geldt er van
woensdag 31 oktober om 15 uur tot
maandag 5 november om 9 uur
eenrichtingsverkeer in de Groenstraat
en de Bremstraat, in de richting van de
S e r va a s D a e m s s t ra a t n a a r d e
Keinigestraat.

Meer informatie: www.herentals.be/straat-in-vizier

Subsidies voor handelskernversterking
Wie eigenaar is van een leegstaand pand in het kernwinkelgebied kan bij de stad een subsidie
aanvragen om de gevel of de etalage van dat pand te renoveren. De subsidie kan ook gebruikt
worden voor ingrepen die het mogelijk maken om boven een winkel te wonen. De subsidie
bestaat uit 60 procent van de gemaakte kosten, met een maximum van 10.000 euro. In totaal
investeert het stadsbestuur, in samenwerking met het Agentschap Innoveren & Ondernemen,
150.000 euro in het opwaarderen van het kernwinkelgebied van onze stad.
Meer informatie: www.herentals.be/premiestelsels-kernwinkelgebied
oktober 2018
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WETENSWAARD
Stad pakt wateroverlast verder aan
Het stadsbestuur ontving in 2017 een bedrag van 2.239.181 aan inkomsten voor het aanpakken
van de wateroverlast en de uitbouw van een duurzame riolering. De stad zelf investeerde ook
nog eens 467.665,67 euro. Dat blijkt uit de rapportering aan de Vlaamse overheid van augustus
dit jaar.
Dit totaalbedrag van 2.706.846,52 euro werd in 2017 onder andere uitgegeven aan de riolering
van de Markgravenstraat en de Lierseweg. Ook de infiltratiekolken en bufferbekkens in de
Koeterstraat werden hiermee betaald. De stad gebruikte het geld ook voor erelonen voor het
ontwerp van de rioleringswerken in de Geelseweg, Lierseweg en Servaas Daemsstraat. Verder
werd het geld gebruikt voor het reinigen van de riolering en het onderhoud van grachten, kolken
en pompen. Tenslotte plaatste de stad enkele individuele behandelingsinstallaties van afvalwater bij woningen waar nooit riolering zal komen.

Academie zoekt gemachtigde opzichters
Bent u 18 jaar of ouder en kunt u zich elke week een paar uur vrij maken? Zet u dan in als vrijwilliger bij de Stedelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans. De academie is voor haar filiaal in
het Dorpshuis van Noorderwijk dringend op zoek naar gemachtigde opzichters die leerlingen
veilig helpen oversteken op weg naar hun les. Er zijn lessen op dinsdag en vrijdag, telkens van 16
tot 19 uur. Kunt u zich op een van deze momenten inzetten? Neem dan snel contact op met de
academie. U krijgt een gratis opleiding en een vrijwilligersvergoeding.
Meer informatie: Stedelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans, tel. 014-21 33 05,
directie@samwdherentals.be

Wilt u ook op de kerstmarkt staan?
Op zondag 9 december staat de kerstmarkt weer op de Grote Markt. De stad zoekt nog particulieren, verenigingen of handelaars die producten willen verkopen of activiteiten willen aanbieden die verband houden met Kerstmis. Herentalse verenigingen mogen ook een kraam met
hapjes en drank uitbaten. Op de noordkant van de Grote Markt mag u enkel niet-alcoholische
dranken verkopen. Op de zuidkant zijn jenever, glühwein en andere dranken toegestaan.
Meer informatie en inschrijvingen: www.herentals.be/kerstmarkt,
dienst toerisme, Grote Markt 35, tel. 014-21 90 88, toerisme@herentals.be

Week van de Fair Trade
De Week van de Fair Trade, van 3 tot 13 oktober, wordt in 2018 al voor de
zeventiende keer op rij georganiseerd. Deze jaarlijkse campagne zet fair
trade en fairtradeproducten in de kijker in heel het land.
Op zaterdag 13 oktober kunt u in de Oxfam Wereldwinkel (Begijnhof 29)
een lege, uitgewassen chocopot van gelijk welk merk inruilen voor een
volle pot choco van Oxfam Fair Trade. Zo steunt u Oxfams strijd voor een
eerlijke en duurzame cacaosector. De winkel is open van 10 tot 16 uur.
We zetten de actie rond eerlijke chocolade nog meer in de verf door op woensdag 3 oktober
gratis boterhammen met choco uit te delen aan de vroege trein- of busreizigers aan het station
van Herentals.
Meer informatie: www.oxfamwereldwinkels.be
4
6

oktober 2018

Vlot naar het
stembureau
Stemmen kan ook met de
fiets
Omdat iedereen op zondag 14 oktober
moet gaan stemmen, kan het verkeer
aan de stembureaus af en toe zeer druk
worden. Het stadsbestuur vraagt
kiezers daarom om indien mogelijk met
de fiets of te voet te gaan stemmen. Op
die manier vermijden we verkeersopstoppingen. Mensen die moeilijk ter
been zijn en die wel met de wagen
komen, raken zo vlotter aan het
stembureau.

Meerijden met de handicar
Senioren en mensen met een handicap
die zich moeilijk naar het stembureau
kunnen verplaatsen, kunnen meerijden
met de handicar van het dienstencentrum. Een ritje van en naar het stembureau kost 2,50 euro. Dien uw aanvraag
in vóór vrijdag 12 oktober om 12 uur bij
Convent2 (Augustijnenlaan 26/1,
dienstencentrum@ocmwherentals.be,
tel. 014-28 20 00).

Vermijd wachtrijen
De stembureaus hebben ruime
openingsuren. U kunt stemmen tussen
8 en 15 uur. Op de verkiezingsdag kunt u
eventuele wachtrijen en incidenten in
de stembureaus live volgen op de
Facebook-pagina van de stad, Twitter
en www.herentals.be/ verkiezingen.

Verkiezingsdebat
seniorenraad
Op woensdag 3 oktober organiseert de
seniorenraad een verkiezingsdebat.
Het debat vindt van 10 tot 12 uur plaats
in de Lakenhal. Guy Tegenbos is
moderator.

oktober 2018
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Gezocht: energiemeesters

Brandhoutverkoop
Wilt u mensen leren om slimmer om te gaan
met energie zodat ze hun stijgende energiefactuur kunnen laten dalen? Word dan vrijwillige
energiemeester! U bent het aanspreekpunt
voor mensen die energie willen besparen, maar
niet weten hoe ze eraan moeten beginnen. Zelf
kunt u met al uw eigen vragen terecht bij Kamp
C, het provinciaal centrum voor duurzaam
bouwen en wonen in Westerlo. U krijgt ook een
basisopleiding, hulpmateriaal en allerlei
technische snufjes.

Het project is onderdeel van het streekproject Kempen2020, het engagement van alle
Kempense gemeenten om 20 procent CO2 te besparen tegen 2020. Het project is mogelijk door
financiering van het Europese Interreg 2 Zeeën-programma en het Europees Fonds voor
Regionale Ontwikkeling.

Vzw Bosgroep Zuiderkempen organiseert haar jaarlijkse brandhoutverkoop. In totaal worden ongeveer
zeventig partijen brandhout verkocht.
Het gaat om een oppervlakte van 700
kubieke meter, verspreid over de
verschillende gemeentes van de
Zuiderkempen. Het meeste hout wordt
op stam verkocht. De koper moet de
bomen dus zelf kappen. Het volume
van de loten varieert van 1 tot 70
kubieke meter.

Meer informatie: Hans Vannuffelen, tel. 014-27 96 50, hans.vannuffelen@kampc.be,
www.kempen2020.be/energiemeester

De verkoop vindt plaats op zaterdag 27
oktober om 9.30 uur in zaal Het 4de Oor
in Olen (Boerenkrijglaan 51/E). U vindt
de houtcatalogus op www.bosgroepen.
be/houtverkoop.

Huidige voorwaarden energielening geldig tot eind 2018

Meer informatie: vzw Bosgroep
Zuiderkempen, tel. 014-27 96 57,
zuiderkempen@bosgroep.be

Als u energiebesparende maatregelen uitvoert in uw huis, dan kunt u een beroep doen op de
Vlaamse energielening. U kunt tot 15.000 euro lenen om uw dak te isoleren, nieuwe ramen te
plaatsen of zonnepanelen te installeren.
Nog tot eind 2018 staat de energielening open voor iedereen. U betaalt 2 procent intrest en
betaalt de lening terug binnen acht jaar. Er zijn geen bijkomende kosten aan verbonden. Deze 2
procent-lening verdwijnt echter op 14 december. Voor sociale doelgroepen blijft de energielening wel bestaan. In dat geval kunt u lenen tegen 0 procent en een terugbetalingstermijn van
maximaal tien jaar.
Meer informatie: Energiehuis IOK, ellen.vanhoudt@iok.be, tel. 014-57 42 79,
www.iok.be/energielening

Win een frietketel!
Als u op zaterdag 6 oktober tussen 9 en 12 uur
uw gebruikte frituurolie of gebruikt frituurvet
naar het recyclagepark brengt, kunt u een
frietketel winnen.
Gebruikte frituurolie of gebruikt frituurvet kan
nuttig gerecycleerd en hergebruikt worden. Het
grootste deel wordt verwerkt tot milieuvriendelijke biodiesel. Toch verdwijnt nog regelmatig
vet of olie in de gootsteen, het toilet, de tuin,
het riool of tussen het restafval. Zo spoken ze
rond in ons milieu en zorgen ze voor verstopte
afvoerbuizen en leidingen, of voor bodem- en
watervervuiling. Breng daarom uw gebruikte
frituuroliën en -vetten altijd naar het recyclagepark!
12
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Cursus bosconsulent
Bosgroep Zuiderkempen organiseert
een nieuwe cursus bosconsulent voor
vrijwilligers uit de Zuiderkempen. U
leert de basisprincipes van bosbeheer
en verschillende beheertechnieken. U
leert ook boomsoorten herkennen,
dunningen aanduiden en bomen
planten. De opleiding vindt plaats op
dinsdag 16 en donderdag 18 oktober
van 9 tot 16 uur in het parochiehuis van
Laakdal (Eindhoutdorp 18). De opleiding is gratis.
Meer informatie en inschrijvingen:
hans.vanlommel@
provincieantwerpen.be

Vragen over natuur en
bos? Bel 1700
Heeft u een vraag over jacht, over
visserij of over het kappen van bomen?
Bel dan naar de gratis infolijn 1700 van
de Vlaamse overheid. Sinds 1 augustus
werkt het Agentschap voor Natuur en
Bos (ANB) samen met deze infolijn. U
kunt er elke werkdag van 9 tot 19 uur
terecht.

oktober 2018
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Lagere school

Kleuters

SOCIO

Steeds meer eigenaars vinden de weg
naar het sociaal verhuurkantoor
'Laat uw eigendom u niet los? Verhuur gerust aan een sociaal
verhuurkantoor', dat is de campagneslogan waarmee het sociaal
verhuurkantoor ISOM zich extra in de kijker zet. Verhuren via een
sociaal verhuurkantoor heeft vele voordelen voor eigenaars. De
sector is dan ook in steile opmars.
Een sociaal verhuurkantoor huurt woningen van privé-eigenaars en
verhuurt ze door aan mensen die het moeilijk hebben om op eigen
kracht een degelijke en betaalbare woning te vinden. Als eigenaar
krijgt u dan een huurprijs die lager ligt dan de marktprijs, maar in ruil
garandeert het sociaal verhuurkantoor een correcte betaling van de
huur en een degelijk onderhoud van de woning. Het kantoor neemt
ook alle administratieve en andere beslommeringen van u over.
Het is een formule die lijkt te werken. In Vlaanderen zijn er 52 sociale
verhuurkantoren, goed voor een patrimonium van ruim 10.000
woningen. Het sociaal verhuurkantoor ISOM verhuurt er 145.
Meer informatie: www.isom.be, SVK@isom.be, tel. 014-24 66 36

Financiële hulp voor huurders
Ÿ Het OCMW kan u helpen om uw huurwaarborg of uw huishuur te

betalen. Deze hulpverlening is geen automatisch recht. Een
maatschappelijk werker bekijkt eerst uw gezinssituatie, uw
inkomen en de huurprijs die u betaalt.
Ÿ Als u van een ongeschikte woning naar een betere woning

verhuist, kunt u een Vlaamse huursubsidie aanvragen. De subsidie
is tijdelijk, behalve voor wie ouder is dan 65 jaar of een erkende
handicap heeft.
Ÿ Bent u vier jaar ononderbroken ingeschreven op een wachtlijst

voor een sociale woning, dan kunt u van de Vlaamse overheid een
huurpremie krijgen.
Wilt u weten of u in aanmerking komt voor deze subsidies en premies,
ga dan langs bij de sociale dienst van het OCMW. Breng uw huurcontract, een bewijs van inkomen en uw identiteitskaart mee.
12
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Meer informatie
Sociale dienst OCMW
Nederrij 133/A
tel. 014-24 66 66
info@ocmwherentals.be
Nieuwe klanten: elke werkdag van 9 tot 11.45 uur en
maandag van 18 tot 19 uur
Bestaande klanten: afspraak maken bij uw maatschappelijk werker
Zitdag Noorderwijk
Dorpshuis, Ring 26
Elke dinsdag van 10 tot 12 uur, enkel na afspraak

Een buurtwinkel met ecologische en sociale insteek
Kent u de KringKruidenier al? U vindt er kwaliteitsvolle voedingswaren en andere producten die
via de gewone winkels niet (meer) worden verkocht. Ontdek zelf het dagelijkse aanbod van
brood en gebak, groenten, fruit, vlees (diepvries) en vegetarische producten. Zo beperkt u de
afvalberg en helpt u het milieu. Bovendien vaart uw portemonnee er goed bij, want de KringKruidenier biedt deze producten aan tegen lage prijzen. Er zijn ook basisproducten die goedkoper zijn voor mensen die door het OCMW worden doorverwezen.

Zorg dat u niets mist
door griep

De KringKruidenier bevindt zich in Campus Spiegelfabriek (Lierseweg 132). De winkel is open op
dinsdag, woensdag en donderdag van 10 tot 17 uur. De KringKruidenier is ook open op zaterdag
20 oktober, de Dag van de Kringwinkel.
Meer informatie: www.herentals.be/ocmw/kringkruidenier en op Facebook

Gratis opleiding huishoudhulp met garantie op vast werk
In samenwerking met de VDAB
organiseert dienstenchequebedrijf 't
Gerief een opleiding huishoudhulp. U
krijgt gratis cursusmateriaal en werkkleding en behoudt uw uitkering
tijdens de opleiding. U ontvangt ook
een onkostenvergoeding voor kinderopvang en vervoer.
De opleiding vindt plaats van 5 november tot 21 december. U volgt gemiddeld drie dagen per
week les, tussen 9 en 16 uur. Er is nooit les op woensdag. Aarzel niet en schrijf u in vóór 12
oktober.
Als u de opleiding met succes afrondt, krijgt u meteen een vast contract bij 't Gerief. U werkt bij
klanten in de buurt, in een dienstrooster op uw maat en krijgt ondersteuning van een jobcoach.
Alle arbeidsvoorwaarden vindt u op www.tgerief.be.
Meer informatie: 't Gerief, Lichtaartseweg 22, tel. 014-28 57 57, www.tgerief.be

Elke winter krijgt één op de tien
mensen griep. Bent u ouder dan 65 jaar,
bent u zwanger of hebt u gezondheidsproblemen zoals diabetes, een ziekte
van de longen, het hart, de lever of de
nieren? Dan hebt u een hoger risico op
complicaties. Om uzelf tegen de ziekte
te beschermen, kunt u vanaf half
oktober een griepprik halen. Vraag
ernaar bij uw huisarts.
Meer informatie:
www.griepvaccinatie.be

Gezocht: vrijwilligers
voor het inleefhuis
Denkt u dat rondkomen met een
beperkt inkomen gewoon een kwestie
is van zuinig zijn? In het inleefhuis kunt
u het zelf ondervinden. Dit project van
het Herentalse OCMW heeft de
voorbije jaren al vele scholen, verenigingen en andere groepen kunnen
boeien. Het OCMW is nu op zoek naar
nieuwe vrijwilligers om kleine groepen
te begeleiden en de bezoekers bewust
te maken van de gevolgen van armoede. Spreekt u goed Nederlands, hebt u
verantwoordelijkheidszin en kunt u
activiteiten uitwerken, meld u dan snel
aan. U krijgt een opleiding en voldoende begeleiding.
Meer informatie: tel. 014-24 66 92,
liezevalenberghs@ocmwherentals.be
oktober 2018
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CULTUURCENTRUM ’T SCHALIKEN
Maxim Storms
Brother Blue (Circuit X)

Cultuur voor iedereen

Vrijdag 5 oktober om 20 uur in de schouwburg
In de solo Brother Blue werkt theatermaker
Maxim Storms aan een zich permanent
ontwikkelend web van brute chansons,
monologen, kosmische collages, fabelchoreografieën, spons-sculpturen en videofragmenten. Hij beschrijft in dit dadaïstische treurspel
een onbetrouwbaar universum waarin de
protagonist zijn staart verliest. Niemand weet
hoe dit is kunnen gebeuren. De protagonist
verdenkt alles en iedereen, inclusief zichzelf.

Het infomoment voor vrijwilligers over
Toegankelijke Cultuur dat plaatsvond
op 12 september was een succes!
’t Schaliken heeft verschillende nieuwe,
gemotiveerde en ervaren vrijwilligers
kunnen aanspreken.
Deze vrijwilligers willen iedereen
begeleiden die om de een of andere
reden niet zelfstandig een voorstelling
in het cultuurcentrum kan bijwonen.
Wilt u graag gebruik maken van deze
begeleiding of kent u zo iemand? Neem
dan contact op met cc 't Schaliken voor
meer informatie over Toegankelijke
Cultuur. Uw contactpersoon is Jasmien
Withofs.

Toegang: 10 euro / 7 euro (Vriendenpas)

Lieve Blancquaert
Boeken en Bubbels
Zondag 7 oktober om 10.30 uur in Chapelle Impérial, Wolstraat 27
U kent Lieve Blancquaert ongetwijfeld van de
tv-programma's Birth Day en Wedding Day of
van haar tentoonstellingen en boeken over
fotografie. Tijdens Boeken en Bubbels
bespreekt zij een aantal boeken die op de een of
andere manier iets betekend hebben in haar
leven.
Zij krijgt gezelschap van auteur Koen Peeters. Hij
is gefascineerd door Rwanda en Congo, Europa,
kunst en kitsch, en het koningshuis. Deze
elementen duiken ook op in zijn proza. Hij schreef al meer dan tien romans en een dichtbundel.
Het folkduo Lies en Jeroen zorgt voor de muzikale omlijsting.
Toegang: 10 euro / 7 euro (Vriendenpas) - inclusief aperitief

Jacques Vermeire en Ruben Van Gucht
Van 7 tot 77
Donderdag 11 en vrijdag 12 oktober om 20 uur in de schouwburg
Van 7 tot 77 is de zevende zaalshow van Jacques
Vermeire. Tegelijk is het een wissel op een
vrolijke toekomst met Ruben Van Gucht. De
sportieve reporter vuurt de man van duizenden-een smoelen aan tot zijn handelsmerk:
hilarische typetjes. Het is nu al uitkijken naar
nieuwkomers, zoals kaasmeester Jean Van
Tricht en Nonkel Geubels. De voorstelling loopt
in samenwerking met Live Comedy.
Toegang: 24 euro / 21 euro (Vriendenpas)

De WAK stopt ermee!
Het Forum voor Amateurkunsten
besliste om de Week van de Amateurkunsten (WAK) na 23 edities niet voort
te zetten. Als nationaal evenement
houdt de WAK op te bestaan. Maar in
Herentals houden we wél nog een
editie van 26 april tot en met 5 mei
2019.
Iedereen die in zijn vrije tijd graag met
kunst bezig is, kan deelnemen aan de
WAK, zowel individuele kunstenaars als
verenigingen. Er is geen centraal
thema. Surf naar www.herentals.be/
inschrijving-WAK en bezorg uw voorstel
voor 1 december aan cultuurcentrum
't Schaliken.

UITVERKOCHT
De Bonanzas
The Wonder Years
(Seniorenfeest)
Maandag 8 en dinsdag 9 oktober

Scala
Meisjesnamen
Donderdag 4 oktober
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FILM
Gene Bervoets
Verbeter de wereld
Donderdag 18 oktober om 20 uur in de schouwburg
Phil Bosmans, de charismatische bezieler van
Bond Zonder Naam, verkocht maar liefst tien
miljoen exemplaren van zijn boek Menslief, ik
hou van je uit 1972. Veel van zijn spreuken
klinken nog steeds bekend in de oren. En toch is
er, hoe beroemd en populair Phil Bosmans ook
was, weinig bekend over de mens achter de
wereldverbeteraar.
Muzikant Rick de Leeuw sprak met mensen die
Phil Bosmans van dichtbij hebben gekend en
schreef de theatermonoloog Verbeter de wereld. Acteur Gene Bervoets vertolkt Bosmans.
Toegang: 12 euro / 9 euro (Vriendenpas)

De KolonieMT en Théâtre les 4 Mains
Bizar

4+

Zondag 21 oktober om 14:30 uur in de schouwburg
Bizar is een speelse en muzikale voorstelling
met auditieve en visuele verrassingen. U kijkt
binnen in het huis van een prettig gestoorde
oma. In haar vrolijke bestaan wordt ze opgeschrikt door een soort klusjesman, die allerlei
'reparaties' komt uitvoeren. Oma en de
klusjesman spreken een bizarre taal die niet te
verstaan is, maar die toch iedereen begrijpt.
Toegang: 8 euro / 5 euro (Vriendenpas)

Die Verdammte Spielerei
Nachtvorst
Donderdag 25 oktober om 20 uur in de schouwburg
In Nachtvorst gaat Die Verdammte Spielerei op
zoek naar de charme van de nacht. Ze pluizen
de duisternis uit in al haar facetten. Als de
massa slaapt, is het de Spielerei die waakt.
Publieksmenner Stefaan is met graagte de
Grote Vriendelijke Reus die u op zijn schouders
meetilt van de avondschemering tot het
ochtendgloren.
Het zeskoppige orkest ondersteunt de droefenis en de zwaarfilosofische dronkenmanspraat
op de tonen van Johann Sebastian Bach, Wolfgang Amadeus Mozart en Dikke Kenny.
Toegang: 15 euro / 12 euro (Vriendenpas)

Three Billboards
Outside Ebbing,
Missouri
Dinsdag 30 oktober om 20 uur
in de schouwburg
Negen maanden na de brutale moord
op haar dochter is de maat vol voor
Mildred Hayes. De politie heeft nog
steeds geen verdachte in het vizier.
Mildred laat met haar laatste spaarcenten drie reclamepanelen beplakken
waarop ze de lokale sheriff tot de orde
roept. Haar stunt mist zijn effect niet en
al gauw staat het hele dorp in rep en
roer.
Three Billboards Outside Ebbing,
Missouri is een Brits-Amerikaanse
komedie uit 2017. De film won 109
prijzen, waaronder de Oscars voor
beste actrice (Frances McDormand) en
beste bijrol (Sam Rockwell).

Coco

6+

Woensdag 31 oktober om 14.30 uur
in de schouwburg
De twaalfjarige Mexicaanse Miguel
droomt ervan om een succesvol
muzikant te worden. Maar in Miguels
familie is alle muziek verboden nadat
zijn overovergrootvader zijn gezin in de
steek liet om muzikant te worden. Op
mysterieuze wijze komt Miguel in de
kleurrijke wereld van de doden terecht,
waar hij het echte verhaal van zijn
familiegeschiedenis ontdekt.
Coco is een Amerikaanse animatiefilm
uit 2017. Hij won bijna honderd prijzen,
waaronder de Oscars voor beste
animatiefilm en beste originele
nummer. De film duurt 105 minuten.
Toegang:
5 euro / 3,50 euro (Vriendenpas)

Info en tickets:
cc 't Schaliken, Grote Markt 35
www.schaliken.be, tel. 014-21 90 88
cultuurcentrum@herentals.be
oktober 2018
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TENTOONSTELLING
Frédéric Castiau
Baboon! Eat Roots
Van vrijdag 5 oktober tot en met zondag 28 oktober
in kasteel Le Paige
Open op vrijdag, zaterdag, zondag van 14 tot 17 uur

DIGITALE WEEK
Maak kennis met de openbare
computerlokalen in Herentals!

't Peeseeke
Frédéric Castiau past niet binnen één beeldend domein. Hij schildert
en maakt collages maar werkt ook met fotografie en video. Zijn
collages en schilderijen zijn abstract, waarbij toeval en intuïtie het
uitgangspunt vormen. Ze komen soms voort uit een simpele handeling maar kunnen evengoed het resultaat zijn van veel ingewikkelde
stappen en langdurige reflectie.

Campus Spiegelfabriek Lierseweg 132 - tel. 014-24 66 97
Vrije inloop van maandag tot donderdag van 13 tot 16 uur
en op vrijdag van 10 tot 12 uur

Infosessies (i.s.m. kOsh)
Zaterdag 20 oktober van 9 tot 14.30 uur
Ÿ computer opschonen en sneller maken (9 uur)

De toegang is gratis.

Ÿ veilig computergebruik en surfen op het internet (11 uur)
Ÿ veilig werken op Facebook en Messenger (13 uur)

Stien Müller
Bloemlezing
Van vrijdag 19 oktober tot en met zondag 11 november
in de Lakenhal
Open op vrijdag, zaterdag, zondag van 14 tot 17 uur

Inschrijven kan tot en met 12 oktober bij Lieze Valenberghs
(liezevalenberghs@ocmwherentals.be, tel. 014-24 66 92).

Bibliotheek Herentals
Gildelaan 13 - tel. 014-85 97 50
Vrij gebruik van computers tijdens de openingsuren

Demonstratie green screen
Zaterdag 20 oktober van 10 tot 16 uur
Apps, apps en nog eens apps (i.s.m. Vormingplus)
Dinsdag 30 oktober om 20 uur
Vooraf inschrijven bij de bib

Ontmoetingscentrum De Dorpel
Boerenkrijglaan 16 - tel. 014-21 40 73
Vrije inloop op woensdag van 13.30 uur tot 16.30 uur

Open dag
Woensdag 31 oktober van 14 tot 16 uur

Stien Müller vindt inspiratie in de natuur, en dan vooral in de plantenwereld. Haar werk is poëtisch en gevoelig van aard, met aandacht
voor detail. Op deze tentoonstelling presenteert zij pasteltekeningen,
olieverfschilderijen en aquarellen. Zij vult haar beeldend werk aan
met tekstfragmenten uit haar onuitgegeven roman Nevenverschijnselen.
Stien Müller is geboren en getogen in Herentals. Ze nam deel aan
groepstentoonstellingen in binnen- en buitenland en won de tweede
prijs en de publieksprijs op de Nacht van het Aquarel in Wommelgem.
U bent ook welkom op de vernissage op donderdag 18 oktober om 20
uur. De toegang is gratis.
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De pc-dokter
Vrijdag 2 november van 14 tot 16 uur

Dienstencentrum Convent2
Augustijnenlaan 26/1 - tel. 014-28 20 00
Vrije inloop op vrijdag van 13.30 uur tot 16 uur in Convent2
en in het Dorpshuis van Noorderwijk

Infosessie over systeemback-up
Woensdag 24 oktober van 10 tot 12 uur.
Werken met een 'gewone' gsm
Vrijdag 26 oktober om 9.30 uur
Inschrijven kan tot 22 oktober bij Convent2
(dienstencentrum@ocmwherentals.be, tel. 014-28 20 00).

JEUGD
Sporten en spelen tijdens de
herfstvakantie
In de herfstvakantie staan er een heleboel leuke activiteiten op het
menu. Alles staat deze keer in het teken van het thema 'Wild'.
Kinderen en jongeren kunnen deelnemen aan verschillende omnisportkampen en Grabbelpasactiviteiten waarbij het er letterlijk of
figuurlijk wild aan toe gaat. Daarbovenop is er een uniek striptekenkamp, waarbij de kinderen een verhaal uitwerken. Met hun creaties
maken we een pop-uptentoonstelling in de bibliotheek. De vernissage
is op woensdag 31 oktober om 15.30 uur.
De inschrijvingen starten op maandag 1 oktober om 18 uur.
Meer informatie:
www.herentals.be/grabbelpas en www.herentals.be/sportkampen

Derde editie Halloweenvertelwandeling
Op woensdagavond 31 oktober kunnen kinderen, ouders, grootouders en andere liefhebbers deelnemen aan een Halloweenvertelwandeling. De wandeling volgt een route door het centrum van
Herentals en houdt regelmatig halt bij een verteller, die de deelnemers trakteert op een leuk griezelverhaal op kindermaat. De wandeling is een kleine drie kilometer lang en is toegankelijk voor kinderwagens. Inschrijven kan vanaf maandag 8 oktober om 18 uur.
Meer informatie: www.herentals.be/halloween

Meer informatie
Afdeling sport, jeugd en internationale samenwerking,
De Vossenberg, Markgravenstraat 107, tel. 014-21 21 86,
info@herentals.be

oktober 2018
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SPORT
JEUGD
Wilt u ook meer bewegen?
Werk, huishouden, kinderen, stress … Ik had geen tijd om te sporten, dacht ik. Nu zie ik elke dag
hoe ik meer kan bewegen. Het kan overal! En ik voel me beter.
Beweegt u te weinig? Voortaan kan uw
huisarts u doorverwijzen naar een bewegingscoach. De coach motiveert u en helpt
u op weg om meer beweging in uw leven
te krijgen. U werkt samen aan een
beweegplan op maat. Dat kan bijvoorbeeld een dagelijkse fietstocht naar het
werk zijn, of een wekelijks dans- of
zwemuurtje.

Kristien is BOV-coach in Herentals, Noorderwijk en Morkhoven.

U kiest zelf hoeveel keer u naar uw
bewegingscoach gaat. Er is wel een
maximum vastgelegd van 7 uur individuele
begeleiding.

Zwemlessen voor
volwassenen
Volwassenen die willen leren zwemmen, kunnen in het Netepark terecht.
Op maandag 5 november start een
nieuwe reeks van vijf groepslessen. De
zwemlessen vinden telkens plaats op
maandag van 20.15 uur tot 21 uur.
Inschrijven kan vanaf maandag 22
oktober om 18 uur tot woensdag 31
oktober om 18 uur via www.herentals.
be/zwemlessen.

Bewegen Op Verwijzing (BOV) is een project van de Vlaamse overheid en wordt ondersteund
door de stad Herentals en de regio Neteland. Dankzij BOV profiteert u van heel lage tarieven. U
betaalt de coach 5 euro per kwartier voor een individuele sessie en 1 euro per kwartier voor een
groepssessie. Hebt u recht op een verhoogde tegemoetkoming? Dan betaalt u 1 euro per
kwartier voor een individuele sessie en 0,50 euro per kwartier voor een groepssessie.
Meer informatie: herentals@bewegenopverwijzing.be, gsm 0493-99 43 94

Rugscholing voor 55-plussers
55-plussers kunnen op dinsdag 16 oktober deelnemen aan een rugscholing. De sessie vindt
plaats in de sporthal van De Vossenberg van 13 tot 15 uur. Deelnemen kost 3,20 euro. Vanaf
maandag 24 september om 9 uur kunt u zich inschrijven via www.herentals.be/maandelijkseseniorenactiviteiten.

Tafeltennis voor mensen met een visuele handicap
VIGE Kempen is een G-sportclub voor mensen met een visuele handicap. In september startte de
club met showdown, een soort tafeltennis dat wordt gespeeld op het gehoor. Ook mensen die
wel kunnen zien, kunnen meespelen met een blinddoek om. De trainingen vinden plaats in De
Vossenberg (Markgravenstraat 107) op elke derde zaterdag van de maand van 14 tot 16 uur.
Meer informatie: Jan Luyten, gsm 0477-24 11 44

Vriendjesdagen in het
Netepark
Van dinsdag 23 oktober tot en met
zondag 28 oktober zijn het weer
Vriendjesdagen in het Netepark. Elke
jongere (tot en met 18 jaar) kan een
vriend of vriendin meebrengen. Die
mag voor de helft van de normale
toegangsprijs mee komen zwemmen.

Lesgevers gezocht voor zwemlessen
De stad is op zoek naar lesgevers die zwemlessen aan kinderen kunnen geven. De zwemlessen vinden plaats op maandagavond, woensdagnamiddag en zaterdagvoormiddag. U kunt
kiezen of u op één of meerdere dagen les geeft. Hebt u interesse, laat het ons dan weten via
www.herentals.be/werken-voor-sport-en-jeugd. Daar vindt u ook meer informatie over de
aanwervingsvoorwaarden en de vergoedingen.
12
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Meer informatie
Afdeling sport, jeugd en internationale
samenwerking
De Vossenberg, Markgravenstraat 107
tel. 014-21 21 86
info@herentals.be

AANKONDIGINGEN
JEUGD
Bibnieuws

Barok and Roll

Luistercursus Debussy
Dit jaar is het honderd jaar geleden dat de Franse componist Claude Debussy overleed. Naar
aanleiding van deze verjaardag organiseert de bibliotheek een tweedelige luistercursus. MarieLouise De Doncker, oud-lerares van de muziekacademie, gaat dieper in op het oeuvre van deze
vernieuwende virtuoos. De cursus vindt plaats in de bibliotheek van Herentals op donderdag 11
en 18 oktober, telkens om 20 uur. Deelnemen is gratis, maar u moet wel vooraf inschrijven.

Verwendag
Tijdens de verwendag op zaterdag 20 oktober legt de bib haar bezoekers opnieuw in de watten.
U krijgt een hapje en een drankje. Er is ook de hele dag een demonstratie met een green screen.
Deze techniek maakt het mogelijk om zelf te verschijnen op de cover van uw favoriete kinderboek. En de bib vergeet natuurlijk ook de bezoekers van het filiaal in Noorderwijk niet. Ook zij
kunnen zich op zaterdag 20 oktober verwachten aan enkele aangename verrassingen.
Meer informatie en inschrijvingen: bibliotheek, Gildelaan 13, bibliotheek@herentals.be,
tel. 014-85 97 50

Winterwandelingen
Van 7 oktober 2018 tot 17 maart 2019 kunt u elke zondag onder begeleiding van een gids gratis
een wandeling maken. De wandelingen vertrekken telkens om 14.30 uur vanuit een Herentalse
horecazaak en komen daar tussen 16.30 uur en 17 uur ook terug aan. Inschrijven is niet nodig en
deelnemen is gratis.
Net zoals de voorbije jaren zijn er elke week 'trage wandelingen', die uitstekend geschikt zijn
voor families met kinderen, ouderen of mensen die het iets rustiger aan willen doen. Er zijn ook
enkele speciale wandelingen uitgestippeld die toegankelijk zijn voor kinder- en rolwagens. U
vindt de volledige kalender op www.herentals.be/winterandelingen en in de brochure bij de
dienst toerisme. U vindt de wandelingen ook elke maand in de UiT-kalender achteraan in de
Stadskrant.
Trouwe deelnemers worden beloond. Na de wandeling krijgt u een stempel. Wie vijf stempels
verzamelt, kan een cadeautje winnen.

In de Vitrine kunt u de eerste tentoonstelling van het nieuwe academiejaar
bezoeken. Onder de naam Barok and
Roll toont de Stedelijke Academie voor
Beeldende Kunst werken uit verschillende ateliers. De vernissage vindt
plaats op woensdag 10 oktober om 20
uur. De tentoonstelling is open tot
zaterdag 1 december op maandag,
dinsdag en woensdag van 13 tot 21 uur
en op zaterdag van 9 tot 13 uur. Tijdens
de herfstvakantie is de Vitrine gesloten.
Meer informatie: Stedelijke Academie
voor Beeldende Kunst,
Markgravenstraat 89,
tel. 014-28 51 55,
www.herentals.be/kunstacademie

Preventieactie rond
geestelijke gezondheid
Op 5 oktober houdt de stad een actie in
het kader van de Tiendaagse van de
Geestelijke Gezondheid. Op de vrijdagmarkt kunt u kennismaken met enkele
lokale instanties die werken rond
geestelijke gezondheid. De blikvanger is
een kleurrijke stand met gevoelsbuttons. Bent u trots, gelukkig, verward,
moe, … neem de button die het beste
past bij uw gevoel, speld hem op en
praat erover met elkaar.

Foto: Michiel Vanhoudt

Meer informatie:
www.gezondekempen.be
oktober 2018
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AANKONDIGINGEN
JEUGD
Cultuurcafé met Girls Curiosity
Girls Curiosity is een akoestische coverband met drie getalenteerde jonge
zangeressen: Laura Moors, Michelle Claes
en Nore Cools. In het Cultuurcafé brengen
zij covers van onder anderen Zara Larsson,
Ed Sheeran en Ella Eyre. Bert Geeraerts en
Joey Goemans zorgen voor de begeleiding
op gitaar en bas.
Het Cultuurcafé vindt plaats op zaterdag
13 oktober om 20 uur in het Koetshuis in
het Stadspark. De deuren gaan open om
19 uur. De toegang is gratis.

Vlaanderen door de eeuwen heen
Neos Herentals nodigt historicus Frans-Jos Verdoodt uit. Op dinsdag 9 oktober om 14 uur geeft
hij de voordracht Vlaanderen door de eeuwen heen in dienstencentrum Convent2 (Augustijnenlaan 26). De toegang bedraagt 5 euro voor leden van Neos en 10 euro voor niet-leden. Schrijf u
voor 2 oktober in door het juiste bedrag te storten op rekening BE96 0689 0724 8505 van Neos
Herentals met vermelding 'Frans-Jos Verdoodt + naam'.

Vlaanderen lacht
Op dinsdag 9 oktober om 20 uur is
freelance journalist Karel Michiels uit
Noorderwijk te gast in De Schuur (Pastoorsbos 35). Hij vertelt het verhaal van
een eeuw Vlaamse podiumhumor, waarbij
ook De Schuur de revue passeert.
Karel Michiels is vast recensent bij De
Morgen en De Standaard en schreef
boeken als Vlaanderen lacht en 1968. Voor
Canvas maakte hij de zesdelige reeks
Helden van de lach, met diepgravende
portretten van Vlaamse comedians.
De voordracht is een organisatie van
Davidsfonds Noorderwijk-Morkhoven. De
toegang bedraagt 10 euro. Leden van het
Davidsfonds betalen 7 euro.

Tweedehandsbeurs Gezinsbond Morkhoven
Op zondag 7 oktober kunt u in de parochiezaal van Morkhoven (Goorstraat 1) naar de tweedehandsbeurs van de Gezinsbond. De beurs duurt van 10.30 tot 12 uur. U vindt er speelgoed,
kleding en materiaal voor kinderen. Kandidaat-verkopers reserveren hun tafel bij Inge Cornelis
(tel. 014-72 79 21, ingeborg.cornelis@gmail.com).
14
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Orgelconcert in de
Bovenkerk
Stijn Hanssens is organist aan de
Koninklijke Onze-Lieve-Vrouwkerk in
Laken en de Sint-Pieterskerk in Jette.
Op zondag 14 oktober om 15 uur
bespeelt hij het Verbueckenorgel in de
Sint-Waldetrudiskerk. Hij brengt een
programma met muziek van Charles
Tournemire, Kristiaan Van Ingelgem en
Flor Peeters. De toegang is gratis.
Dit orgelconcert is een initiatief van
orgel@herentals en de kerkraad SintWaldetrudis.
Meer informatie:
www.orgelherentals.be,
gsm 0477-70 32 87

Tuinonkruiden in keuken en huisapotheek
Als een tuinier een plantje niet gezaaid
of geplant heeft, dan noemt hij dat
onkruid. Maar sommige van deze wilde
kruiden zijn een echte verrijking voor
ons voedselpakket. Tijdens de workshop van Velt Middenkempen leert u ze
kennen en gebruiken in de keuken. De
workshop vindt plaats op zondag 21
oktober om 10 uur in het Clubhuis op
het Begijnhof. Deelnemen kost 2,50
euro.
Meer informatie en inschrijvingen:
tel. 014-51 76 73, hermanblanche.
rombouts@pandora.be

Eerste eetdag van De
Dorpel
Iedereen is van harte welkom op de
eerste eetdag ten voordele van vzw De
Dorpel. Die vindt plaats op donderdag 1
november in zaal 't Hof (Grote markt
41). Van 12 tot 18 uur staan er tomatensoep, friet met stoofvlees, pannenkoeken, taart en ijs op het menu.

Sagen, legendes en andere verhalen
Wilt u weten waarom de sprookjes van Andersen anders zijn dan die van de gebroeders Grimm?
Op vrijdag 19 oktober om 14 uur geeft Paul Catteeuw een lezing in het Koetshuis in het
Stadspark. Hij leidt u bij de hand door de wondere wereld van sagen en volksverhalen. De lezing
is een organisatie van de vrouwenraad in samenwerking met Vormingplus Kempen. De toegang
is gratis.

Nacht van het
Kempens Erfgoed

Quiz van Amnesty International
Op zaterdag 6 oktober organiseert Amnesty International Herentals een Quiz-ze-Vrij-avond.
Vanaf 20 uur kunnen alle liefhebbers terecht in de foyer van cc 't Schaliken (Grote Markt 35) voor
een quiz met vragen over algemene kennis. Een ploeg bestaat uit maximaal zes personen. Het
inschrijvingsgeld bedraagt 4 euro per persoon. Jongerenploegen betalen 2 euro per persoon.
Meer informatie en inschrijvingen: Kristin Van Roey, kvanroey5@hotmail.com

Anthony Koninklijke Fotoclub brengt Herentals in beeld
Anthony Koninklijke Fotoclub Herentals organiseert het 52ste Foto-en-Digisalon in de SintAntoniuszaal (Kapucijnenstraat 7). De leden stellen hun beste werken van het voorbije werkjaar
tentoon. Het salon is gratis toegankelijk op zaterdag 29 september van 13 tot 22 uur en op
zondag 30 september van 10 tot 19 uur. Er zijn doorlopend digitale projecties in een apart lokaal.
Meer informatie: www.anthonyfotoclub.be

Koormuziek uit het hoge noorden en het warme zuiden
Vocaal Ensemble Markant trekt de wijde wereld in en gaat op zoek naar de mooiste koormuziek
uit het hoge noorden en het warme zuiden. Op deze reis ontdekt het koor ontroerende melodieën en opzwepende ritmes. Markant zingt in het Engels, Ests, Lets, Zweeds, Deens en het
IJslands, in het Tswana, Zulu, Xhosa, Fanagalo, Bemba, Creools, Spaans, Latijn ... en zelfs in het
Nederlands. Zoals steeds staat Markant onder leiding van dirigent Joris Van Hasselt. Tijdens dit
concert wordt het koor bijgestaan door percussionist Guy Moors.
Het concert vindt plaats op zondag 21 oktober in de turnzaal van de vrije basisschool Leertuin
(Populierenlaan 1). Er is een optreden om 11 uur en om 15 uur. Een kaart kost 12 euro, inclusief
een drankje.

Herfstavonden kunnen guur en koud
zijn, maar vrijdagavond 19 oktober
belooft feestelijk en warm te worden.
Dan is het immers de Nacht van het
Kempens Erfgoed.
In 23 Kempense gemeenten kunt u
deelnemen aan gratis wandelingen en
workshops of een kijkje nemen op
tentoonstellingen en filmavonden. Bij
alle activiteiten speelt erfgoed de
hoofdrol. U vindt het handige programmaboekje in de bib, het cultuurcentrum, het archief en het stadsloket.
In het Dorpshuis van Noorderwijk (Ring
26) stelt de Sint-Baafskring een selectie
Noorderwijkse archiefstukken tentoon.
De tentoonstelling is open van 19 tot 23
uur.

Meer informatie en tickets: www.ensemblemarkant.be, gsm 0478-48 89 76
De Herentalse Geschiedkundige Kring
organiseert een tentoonstelling met
filmfragmenten die het verhaal
vertellen van 220 jaar Boerenkrijg in
Herentals. U bent van 20 tot 22 uur
welkom in de Lakenhal.
Meer informatie:
www.nachtkempenserfgoed.be
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AANKONDIGINGEN
Tuxedo Swamp ten voordele van scouts en gidsen

Nacht van de Duisternis
Op zaterdag 20 oktober is het Nacht van
de Duisternis. Deze jaarlijkse actie wil
de mensen ervan bewustmaken dat te
veel nachtverlichting storend kan zijn
voor mens en natuur. Het stadsbestuur
neemt deel en dooft de openbare
verlichting en de monumentenverlichting in de omgeving van het Stadspark.

Op vrijdag 19 oktober om 21 uur treedt de Herentalse bluesband Tuxedo Swamp op in Chapelle
Impérial (Wolstraat 27). De band neemt u mee op een muzikale trip door bluesland Amerika. De
deuren van de Chapelle gaan open om 20 uur. Tickets kosten 12 euro en zijn te koop op
www.jamboreeherentals.be. De opbrengst gaat naar de scouts en gidsen uit Herentals, die
volgende zomer op Jamboree in West Virginia gaan.

ASH-Polaris, de Herentalse vereniging
vo o r a m ate u rste r re n ku n d i g e n ,
verwelkomt u vanaf 19 uur in het
Stadspark om een blik op de maan en
de sterren te werpen door een
telescoop. In het Koetshuis is er een
kleine tentoonstelling en vertelt Koen
Geukens over de Apollo 7, die vijftig
jaar geleden een eerste stap richting de
maan zette. De toegang is gratis.
Meer informatie:
www.ashpolaris.vvs.be

Theaterspektakel speelt Verre vrienden
Theaterspektakel brengt Verre vrienden, een toneelstuk geschreven door Alan Ayckbourn. Een
groep vrienden komt samen om een oude vriend te ontmoeten die net zijn verloofde heeft
verloren in een tragisch ongeluk. Tijdens het wachten stapelen de pijnlijke conversaties en
ongemakkelijke momenten zich op. Wanneer hun vriend eindelijk aankomt, blijkt zijn gemoedstoestand niet helemaal te zijn wat ze hadden verwacht. De confrontatie met hun verre vriend is
het vuur aan de lont in een kruitvat van jarenlange opgekropte spanningen, leugens en hypocrisie.
De voorstellingen vinden plaats op 5, 6, 11, 12, 13, 18, 19, 20 oktober, telkens om 20 uur, in de
Kamertheaterzaal van 't Hof (Grote Markt 41). Tickets kunt u bestellen via cultuurcentrum 't
Schaliken (www.schaliken.be/tickets, tel. 014-21 90 88).
Meer informatie: www.theaterspektakel.be

Zingen voor dementie
In het liedjesprogramma Vergeet de mooie dagen niet vertelt en
zingt Martine Dams over de diepste gevoelens en de kwetsbaarheid van mensen met dementie. Op woensdag 17 oktober om
13.30 uur kunt u haar optreden bijwonen in de cafetaria van
Convent2. De toegang is gratis, maar u moet wel vooraf een
plaatsje reserveren.
De liedjesnamiddag is een organisatie van Herentals Dementievriendelijke Gemeente samen met ECD Tandem en Vormingplus
Kempen.
Meer informatie en inschrijvingen: dienstencentrum Convent2,
Augustijnenlaan 26/1, dienstencentrum@ocmwherentals.be,
tel. 014-28 20 00
18
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Mars zoals u hem nog
nooit zag
In 2006 arriveerde de Amerikaanse
Mars Reconnaissance Orbiter bij de
Rode Planeet. De camera aan boord
levert de scherpste beelden ooit van
Mars. Op vrijdag 26 oktober toont Koen
Geukens van ASH Polaris u een
persoonlijke keuze uit de massa
beschikbare filmpjes. Hij geeft daarbij
ook de nodige uitleg. De lezing vindt
plaats in het Koetshuis in het Stadspark
en start om 20 uur. De toegang is gratis.
Meer informatie:
www.ashpolaris.vvs.be

Kermis Noorderwijk
7 tot 11 oktober

BURGERZAKEN
Geboorten
25/07
27/07
29/07
31/07
31/07
31/07
02/08
03/08
05/08
07/08
08/08
10/08
13/08
13/08
14/08
16/08
17/08
20/08
22/08
23/08
27/08
28/08

Julie, dochter van Ilse Kelber en Tom Van den Broeck
Ryanne, dochter van Sofie Geerts en Manuel Laenen
Lias, zoon van Carolien Vermeulen en Steff Kerckhofs
Mona, dochter van An Vingerhoets en Lou Monard
Odile, dochter van Julie De Ceulaer en Damien Moons
Isabella, dochter van Katie Good en Reece Good
Laura, dochter van Jill Jegers en Dominique Hoeylaerts
Anna, dochter van Isabelle Rits en Niels Even
Elliott, zoon van Jorien De Boe
Seppe, zoon van Femke Van De Sande en Philipe Druyts
Ilian, zoon van Noor Hamza en Murtada Abdula
Mahmoud, zoon van Dllal Achram en Ahmed Zankar
Amar, zoon van Mechelina Curinckx en Dengis Gushani
Lucas, zoon van Rosie Willems en Kevin Daems
Janne, dochter van Liesbet Meylemans en Tom Steijnen
David, zoon van Andreea Tuliciu en Ciprian Tuliciu
Mil, zoon van Laure Goos en Maarten Van Dam
Lewis, zoon van Charisse Vekemans en Yven Peeters
Nahal, dochter van Shima Davoudi en Hamidreza
Ghorbanishad
Merel, dochter van Michelle Poortmans en Gregor Pairoux
Odette, dochter van Lotte Lemmens en Jef Peeters
Lia, dochter van Sarah Pauwels en Glen Joosten

Overlijdens
29/06
30/07
01/08
01/08
01/08
01/08
02/08
03/08
04/08
04/08
04/08
05/08
05/08
07/08
07/08
13/08
16/08
19/08
21/08
24/08
30/08
02/09

Maria Verelst (80), echtgenote van Lodewijk Smets
Jozef Van Gestel (89), echtgenoot van Theresia Driesen
Carolina Cavens (85), weduwe van Frans Mertens
Marie Verroken (94), weduwe van Jacobus Drieskens
Constant Pelsmakers (81), echtgenoot van Leontina Snoeys
Ludovica Thys (92), weduwe van Josephus De Lausnay
Denis Peeters (83), echtgenoot van Paula Renap
Jan Proost (88), echtgenoot van Juliette Mertens
Dionysius Van Rompaey (88)
Marcel Van Mensel (75), echtgenoot van Simonne
Cannaerts
Delphina Schyvens (85), weduwe van Christiaan Van Belle
Frans Van Looy (83), weduwnaar van Angèle Tubex
Hortentia Janssens (87), weduwe van August Dom
Rudy Ceuppens (62)
August Van Dijck (84), echtgenoot van Anna Ooms
Stefaan Engels (74), echtgenoot van Maria Vervoort
Augustinus Van Wichelen (75), echtgenoot van Anny
Mariën
Louisa De Busser (84), echtgenote van Franciscus Diels
Francina Vanlommel (57), echtgenote van Ronald
Smallbones
Albert Corthout (81), echtgenoot van Marie-Louise Bertels
Maria Verschueren (95), weduwe van Josephus Peeters
Franciscus Puls (90), echtgenoot van Maria Mariën

Huwelijksaankondigingen
Marc Van Sande en Tinneke Van Opstal
Mario Vanderstappen en Annick Verlinden
Nick Cambré en Sofie Torfs
Jan De Smet en Nele Van Hecke
Enzo Bellens en Kelly Van Bael
Sven Woestenborghs en Griet Branckaerts

Huwelijken
Luc Tossens en Jana de Boer
Gregor Pairoux en Michelle Poortmans
Lennert Gerits en Elisabeth Favril
Klaudio Daullja en Paula Tafa
Laurent Andries en Marie Craps
Guy Belmans en Wendy Moons
Bruno Peerenbooms en Tanja Wery
Peter Apfel en Astrid Engelbert
Thierry Leyten en Nancy Verwerft
Sam Hannes en Tatjana Alen
Paul Cannaerts en Véronique Brems
Glenn Lemmens en Evelyne Van Damme
Dirk Heylen en Sarah Boxstaens
Paul Piessens en Flordeliza Abansenia
Dennis Lauwers en Inge Deckers
Carlo Sommen en Irina Mostmans
Tarim Wollendorf en Nina Engels
Yoni De Waele en Anne Beertens
Kenneth Willaerts en Hannah Tegenbos
Vangenechten Els en Sofie Van Donink
Karolien Dobbeleire en Julie Peeters
Michiel Molenberghs en Cassandra Hubrechts
Toon Vervoort en Kelly Clé
Diëgo De Cnodder en Lieve Van Asbroeck
Stefan Van Dyck en Kelly Vermeulen

Onze Vergeten Helden
Na de Eerste Wereldoorlog werden de meeste Belgische gesneuvelden begraven op een militaire begraafplaats. Anderen werden
teruggebracht naar hun thuisgemeente en daar begraven. Maar
de tand des tijds deed zijn werk, en veel van deze graven zijn
ondertussen verdwenen. Om de overgebleven graven van deze
gerepatrieerde helden blijvend in herinnering te houden, start het
War Heritage Institute het project Onze Vergeten Helden. Op de
graven zal een herinneringsplaatje worden aangebracht en aan de
ingang van de begraafplaats zal een muurplaat bevestigd worden
met daarop de vermelding 'Belgische oorlogsgraven 14-18'.
De volgende helden werden naar Herentals gerepatrieerd:
Ÿ Marcel Emile Marie De Vooght († 14 oktober 1918)
Ÿ Jean Baptiste Faes († 29 april 1919)
Ÿ François Louis Meeus († 18 oktober 1918)
Ÿ Desiré Theophile Jacques René Michaux († 17 juni 1917)
Ÿ Auguste Carolus Godfried Nicolas Verellen († 10 april 1916)
Ÿ Jean Modeste Verreydt († 4 november 1918)

Deze held werd naar Morkhoven gerepatrieerd:
Ÿ Gommaire François Schellens († 10 september 1914)

Kent u nog een graf dat in het register ontbreekt, of wilt u graag
symbolisch peter of meter worden van een gesneuvelde militair
door bijvoorbeeld zijn graf te bezoeken, een bloemstuk te leggen,
een biografie te schrijven of een kunstwerk te maken? Surf dan
naar www.wardeadregister.be voor meer informatie.
oktober 2018
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UIT IN HERENTALS
Wilt u zelf een activiteit toevoegen? Dat kan! Surf naar de UiTdatabank en vraag een invoeraccount aan. Uw activiteit
verschijnt dan niet alleen hier, maar ook op UiTinVlaanderen.be en in tal van andere digitale en gedrukte agenda’s.

Van 14/09
tot 14/10

TENTOON

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

DI 02/10

RAAD

Gemeenteraad / Raadzaal administratief centrum,
Augustijnenlaan 30 / 20 uur

WO 03/10

INFO

Verkiezingsdebat / Lakenhal / 10 uur

DO 04/10

MUZIEK

Scala – Meisjesnamen / cc 't Schaliken / 20 uur /
UITVERKOCHT

SOCIO

MUZIEK

Stijn Hanssens – Orgelconcert / Sint-Waldetrudiskerk /
15 uur

WANDEL

Winterwandeling / Bar Bier, Bovenrij 22 / 14.30 uur

DI 16/10

BLOED

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

WO 17/10

FIETS

Fietsgraveren / Station / Van 12 tot 15 uur

SENIOR

Martine Dams – Vergeet de mooie dagen niet /
Convent2 / 13.30 uur

ZO 14/10

Alegria – Schedelmassage en hand- en voetmassage /
Oud Gasthuis, Nederrij 133/A / Info: gsm 0475-54 71
44

SOCIO

Fakkeltocht tegen armoede / cc 't Schaliken / 19 uur

INFO

Herman Van Doninck – Uit het leven van een journalist
/ Well2Day-centrum, Zandstraat 42 / 20 uur

WOORD

Gene Bervoets – Verbeter de wereld / cc 't Schaliken /
20 uur

MUZIEK

The Nagash Ensemble of Armenia – Songs of Exile / CC
Zwaneberg, Cultuurplein 1, Heist-op-den-Berg / 20 uur

THEATER

Theaterspektakel – Verre vrienden / Kamertheaterzaal
't Hof / 20 uur

Van 19/10
tot 11/11

TENTOON

Stien Müller – Bloemlezing / Lakenhal / Op vrijdag,
zaterdag en zondag van 14 tot 17 uur

VR 19/10

TENTOON

Nacht van het Kempens Erfgoed / Sint-Baafskring –
Archiefstukken uit Noorderwijk / Dorpshuis
Noorderwijk / Van 19 tot 23 uur

TENTOON

Nacht van het Kempens Erfgoed / Herentalse
Geschiedkundige Kring – 220 jaar Boerenkrijg /
Lakenhal / Van 20 tot 22 uur

LEZING

Paul Catteeuw – Sagen, legendes en andere verhalen /
Koetshuis, Stadspark / 14 uur

JEUGD

Dag van de Jeugdbeweging – Ontbijt / JC2200,
Dorpshuis Noorderwijk, Dorpshuis Morkhoven / Van
7.30 tot 8.30 uur

Van 05/10
tot 28/10

TENTOON

Frédéric Castiau – Baboon! Eat Roots / Kasteel Le Paige
/ Op vrijdag, zaterdag en zondag van 14 tot 17 uur

VR 05/10

THEATER

Maxim Storms – Brother Blue (Circuit X) / cc 't
Schaliken / 20 uur

THEATER

Theaterspektakel – Verre vrienden / Kamertheaterzaal
't Hof / 20 uur

QUIZ

Amnesty International – Quiz-ze-Vrij-avond / cc 't
Schaliken / 20 uur

THEATER

Theaterspektakel – Verre vrienden / Kamertheaterzaal
't Hof / 20 uur

WOORD

Boeken en Bubbels – Lieve Blancquaert/ Chapelle
Impérial, Wolstraat 27 / 10.30 uur

WANDEL

Winterwandeling / Toeristentoren, Heistraat / 14.30
uur

UIT

Netedag / Domein Le Paige, Nederrij 135 / Van 14 tot
17.30 uur

Van 07/10
tot 11/10

KERMIS

Kermis / Dorpsplein Noorderwijk

MA 08/10

MUZIEK

De Bonanzas – The Wonder Years (Seniorenfeest) / cc 't
Schaliken / 14 uur / UITVERKOCHT

DANS

Platform K – Monkey Mind / cc de Werft, Werft 32,
Geel / 20.15 uur

THEATER

Theaterspektakel – Verre vrienden / Kamertheaterzaal
't Hof / 20 uur

MUZIEK

De Bonanzas – The Wonder Years (Seniorenfeest) / cc 't
Schaliken / 14 uur / UITVERKOCHT

MUZIEK

Tuxedo Swamp / Chapelle Impérial, Wolstraat 27 / 20
uur

LEZING

Karel Michiels – Vlaanderen lacht / De Schuur,
Pastoorsbos 35 / 20 uur

OPEN

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

LEZING

Frans-Jos Verdoodt – Vlaanderen door de eeuwen heen
/ Convent2 / 14 uur

BIB

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

BIB

Verwendag in de bib / Ring 26 / Van 10 tot 12 uur

Stedelijke Academie Beeldende Kunst – Barok and Roll
/ Vitrine, Markgravenstraat 89 / Open maandag,
dinsdag en woensdag van 13 tot 21 uur en zaterdag
van 9 tot 13 uur

UIT

ASH Polaris – Nacht van de Duisternis / Stadspark /
Vanaf 19 uur

THEATER

Theaterspektakel – Verre vrienden / Kamertheaterzaal
't Hof / 20 uur

RAAD

Milieuadviesraad / Administratief centrum,
Augustijnenlaan 30 / 20 uur

INFO

Digitale Week – Infosessies / 't Peeseeke, Campus
Spiegelfabriek / Van 9 tot 14.30 uur

HUMOR

Jacques Vermeire en Ruben Van Gucht – Van 7 tot 77 /
cc 't Schaliken / 20 uur

FAMILIE

De KolonieMT en Théâtre les 4 Mains – Bizar (+4 jaar) /
cc 't Schaliken / 14.30 uur

SOCIO

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

MUZIEK

Vocaal Ensemble Markant – Noord-Zuid / Vrije
basisschool Leertuin, Populierenlaan 1 / 11 en 15 uur

THEATER

Theaterspektakel – Verre vrienden / Kamertheaterzaal
't Hof / 20 uur

WANDEL

Winterwandeling (geschikt voor rolstoelgebruikers) /
De Swaen, Belgiëlaan 1 / 14.30 uur

HUMOR

Jacques Vermeire en Ruben Van Gucht – Van 7 tot 77 /
cc 't Schaliken / 20 uur

TUIN

TuinHier – Stekken van houtachtige planten / Eetzaal
kOsh Campus Scheppersstraat / 10 uur

THEATER

Theaterspektakel – Verre vrienden / Kamertheaterzaal
't Hof / 20 uur

TUIN

/ Velt Middenkempen – Tuinonkruiden in keuken en
huisapotheek / Clubhuis, Begijnhof / 10 uur

MUZIEK

Cultuurcafé – Girls Curiosity / Koetshuis, Stadspark / 20
uur

RAAD

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

THEATER

Theaterspektakel – Verre vrienden / Kamertheaterzaal
't Hof / 20 uur

INFO

Discussieavond over de toekomst van de Sint-Bavokerk
/ Sint-Bavokerk / 20 uur

SOCIO

Chocopottenactie / Oxfam Wereldwinkel, Begijnhof 29
/ Van 10 tot 16 uur

WO 24/10

INFO

Digitale Week – Infosessie systeemback-up / Convent2
/ 10 uur

KIES

Verkiezing gemeente- en provincieraad / Van 8 tot 15
uur

DO 25/10

BLOED

Bloedinzameling Rode Kruis / Parochiezaal Morkhoven,
Goorstraat 1 / Van 17.30 tot 20.30 uur

ZA 06/10

ZO 07/10

DI 09/10

Van 10/10
tot 01/12

DO 11/10

VR 12/10

ZA 13/10

ZO 14/10
12
8
6
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DO 18/10

ZA 20/10

ZO 21/10

DI 23/10
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UIT IN HERENTALS

DO 25/10

VR 26/10

ZO 28/10

DI 30/10

WO 31/10

SOCIO

Alegria – Quiz en fotoreportage / Oud Gasthuis,
Nederrij 133/A / 13.30 uur / Info: gsm 0475-54 71 44

ACTIEVE SENIOR

HUMOR

Die Verdammte Spielerei - Nachtvorst / cc ’t Schaliken /
20 uur

OKRA Sint-Waldetrudis

LEZING

ASH Polaris – Mars zoals u hem nog nooit zag /
Koetshuis Stadspark / 20 uur

SENIOR

Workshop: Leren werken met een 'gewone' gsm /
Convent2 / 9.30 uur

JAZZ

Dré Pallemaerts Seva – Jazz@RElaX / Schouwburg Rex,
Smallestraat 2, Mol / 20.15 uur

WANDEL

Winterwandeling / Unico, Grote Markt 6 / 14.30 uur

TUIN

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

FILM

Three Billboards Outside Ebbing, Missouri / cc 't
Schaliken / 20 uur

INFO

Digitale Week – Apps, apps en nog eens apps /
Bibliotheek, Gildelaan 13 / 20 uur

Elke maandag

Petanque

Convent2 / Van 14 tot 17 uur / Info: Mia Driesen,
gsm 0486-40 33 93

FILM

Coco (+6 jaar) / cc 't Schaliken / 14.30 uur

Elke woensdag

Fietsen

JEUGD

Halloweenvertelwandeling / Stadspark

Vertrek aan de Sint-Waldetrudiskerk / 13.30 uur /
Info: Jef De Heel, tel. 014-21 85 54

INFO

Digitale Week – Open dag De Dorpel / Boerenkrijglaan
16 / Van 14 tot 16 uur

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

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: Ria Van Geel,
tel. 014-21 01 37, stan67@hotmail.be

Elke dinsdag

Spelen

Petanque, minigolf, kaarten of bingo / Convent2 /
13 uur / Info: Stan Bertels, tel. 014-21 01 37,
stan67@hotmail.be

Elke donderdag Dansen

Dansen zonder partner / Sportcomplex De
Vossenberg / Van 9.30 tot 11 uur / Info: Ria Van
Geel, tel. 014-21 01 37, stan67@hotmail.be

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
Elke vrijdag

De Vossenberg / Van 13.30 tot 16 uur

Aquafitness Netepark / Van 14 tot 14.50 uur

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.
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SPREEKUREN
De meeste vragen kunnen beantwoord worden door de stadsdiensten.
U kunt zich daarom altijd het beste eerst tot die diensten richten. Staat
u erop om de burgemeester of de schepenen te spreken, dan kunt u bij
hen terecht tijdens hun spreekuren in het administratief centrum. U
kunt bij hen langsgaan of u kunt bellen: tel. 014-28 50 50.

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

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

Zitdagen
Stadsloket
administratief centrum, Augustijnenlaan 30

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

Vlaams Woningfonds van de Grote Gezinnen
iedere dinsdag van 9 tot 12 uur
enkel na afspraak: tel. 03-238 60 34
Convent2
Augustijnenlaan 26/1

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

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

Federale pensioendienst zelfstandigen
(pensioenen, ziekteverzekering, kinderbijslag, ... voor
zelfstandigen)
tweede woensdag van 9 tot 11 uur
De Warande
Warandestraat 42, Turnhout

Fonds voor arbeidsongevallen
Maandag van 18.30 tot 19.30 uur of na afspraak
[i] schepen.liese.bergen@herentals.be

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

schepen Jan Michielsen
Mobiliteit, middenstand en lokale economie,
markten en foren
Alleen na afspraak
[i] schepen.jan.michielsen@herentals.be

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

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

Helemaal Herentals
Kadocheques

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

Met de Helemaal Herentals Kadocheque
geeft u altijd het ideale geschenk.
De cheques zijn te koop bij
de dienst toerisme (Grote Markt 35)
en het stadsloket (Augustijnenlaan 30).

Alleen na afspraak
[i] voorzitter@ocmwherentals.be
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NUTTIGE TELEFOONNUMMERS
Alegria open huis voor mensen met kanker
Nederrij 133/A

DRINGENDE HULP

0475-54 71 44

Ziekenwagen en brandweer

112

Anonieme Alcoholisten

03-239 14 15

Politie

101

Autisme-telefoon

078-15 22 52

Antigifcentrum
Gasgeur

070-245 245
0800-65 065

WACHTDIENSTEN
Apothekers

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

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

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

deN Babbelhoek
praatgroep Nederlands voor anderstaligen

Huisartsenwachtpost - Nederrij 99
014-22 22 00
Van vrijdag om 19 uur tot maandag om 8 uur en op feestdagen

Den Brand
dagbesteding voor mensen met een handicap

014-84 12 00

De Dorpel, Boerenkrijglaan 16

014-21 40 73

0472-22 86 71
014-22 17 81

De Woonbrug - Augustijnenlaan 28/6

014-85 98 00

Administratief centrum - Augustijnenlaan 30

014-28 50 50

Diabetes Infolijn

0800-96 333

Academie voor Beeldende Kunst
Markgravenstraat 89

014-28 51 55

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

Academie voor Muziek, Woord en Dans
Hikstraat 28

014-21 33 05

Belastingen

02-575 82 60

Infopunt Dementie

014-28 20 00

Bibliotheek - Gildelaan 13

014-85 97 50

JAC - Hofkwartier 23

014-23 34 01

Brandweer - Oud-Strijderslaan 1

014-56 66 30

Kankerlijn

0800-35 445

CardStop

070-344 344

Kringkruidenier - Lierseweg 132

014-24 66 84

Cultuurcentrum ’t Schaliken - Grote Markt 35

014-21 90 88

Kringwinkel Zuiderkempen - Lierseweg 132

015-23 73 93

Defecten aan de openbare verlichting

0800-6 35 35

Stadsloket

Drughulp - Hofkwartier 23

014-23 34 01

Holebifoon

0800-99 533

Hulplijn Misbruik, Geweld en Kindermishandeling

1712

MS-liga Antwerpen

03-887 48 18

De Lijn

070-220 200

OCMW - Augustijnenlaan 30

014-28 50 50

Diftar-informatielijn

0800-97 687

OCMW (sociale dienst) - Nederrij 133/A

014-24 66 66

Ontmoetingsruimte De Cirkel - Lierseweg 132

014-24 66 93
014-24 66 97
014-21 08 08

DocStop

00800-2123 2123

Eandis

078-35 35 00

Hummeltjeshof - Augustijnenlaan 22

014-23 17 18

’t Peeseeke
openbaar computerlokaal - Lierseweg 132

IOK - Geel

014-58 09 91

Slachtofferhulp - Hofkwartier 23

Netepark - Vorselaarsebaan

014-85 97 10

Tele-onthaal

NMBS - Herentals

03-229 56 14

Vertrouwensartsencentra

02-533 12 11

PIDPA (klantenservice)

0800-90 300

014-23 18 80

Politiezone Neteland - Molenvest 23

014-24 42 00

Vzw OpWeg
ondersteuning van personen met een handicap

Recyclagepark - Hemeldonk 10

014-85 92 40

Werkwinkel - Molenvest 21

014-24 89 60

Sport, jeugd en internationale samenwerking
De Vossenberg, Markgravenstraat 107

014-21 21 86

Wijkcentrum De Gagel - Gagelstraat 36

014-49 04 74

Woonzorglijn

078-15 25 25

Sport Vlaanderen Herentals - Vorselaarsebaan 60

014-85 95 10

Zelfmoordlijn

1813

Stadsarchief - Augustijnenlaan 1

014-21 28 00

Ziekenhuis - Nederrij 133

Stedelijke Werkplaats - Hemeldonk

014-28 50 50

Ziekenvervoer (niet dringend)

Toerisme Herentals - Grote Markt 35

014-21 90 88

Zit Stil (ADHD)

Vlaamse Wegentelefoon

0800-122 66

106

014-24 61 11
105
03-830 30 25
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OPENINGSTIJDEN STADSDIENSTEN
MA

DI

WO

DO

VR

ADMINISTRATIEF CENTRUM

09.00-12.00
13.30-16.00
17.00-19.30

09.00-12.00

09.00-12.00

09.00-12.00

09.00-12.00

CC ’T SCHALIKEN EN TOERISME

NA AFSPRAAK

09.00-12.00
13.30-16.00

09.00-12.00
13.30-16.00

09.00-12.00
13.30-16.00

09.00-12.00
13.30-16.00

10.00-14.00

BIBLIOTHEEK GILDELAAN

14.00-20.00

14.00-20.00

14.00-20.00

14.00-20.00

14.00-20.00

10.00-16.00

BIBLIOTHEEK NOORDERWIJK

18.00-20.00

RECYCLAGEPARK

14.00-16.00

ZO

10.00-12.00

09.00-18.00

09.00-16.30

09.00-16.30

09.00-12.00

HUMMELTJESHOF

07.00-18.00

07.00-18.00

07.00-18.00

07.00-18.00

07.00-18.00

SPORT EN JEUGD

09.00-12.00
13.30-16.00
17.00-19.30

09.00-12.00
13.30-16.00

09.00-12.00
13.30-16.00

09.00-12.00
13.30-16.00

09.00-12.00
13.30-16.00

STADSARCHIEF

09.00-12.00
13.30-16.00
17.00-19.00

09.00-12.00
13.30-16.00

NA AFSPRAAK

NA AFSPRAAK

STEDELIJKE WERKPLAATS

08.00-12.00
12.30-16.00

08.00-12.00
12.30-16.00

08.00-12.00
12.30-16.00

08.00-12.00
12.30-16.00

08.00-12.00
12.30-16.00

OCMW SOCIALE DIENST

09.00-11.45
18.00-19.00

09.00-11.45

09.00-11.45

09.00-11.45

09.00-11.45

09.00-11.45

09.00-11.45

09.00-17.00

Zitdag Dorpshuis Noorderwijk

ZA

08.30-14.30

NA AFSPRAAK

OCMW DIENST RECHTSHULP

09.00-11.45
18.00-20.00

09.00-11.45

DIENSTENCENTRUM CONVENT2

09.00-17.00

09.00-17.00

09.00-17.00

09.00-17.00

KRINGKRUIDENIER

10.00-17.00

10.00-17.00

10.00-17.00

ONTMOETINGSRUIMTE DE CIRKEL

13.00-17.00

10.00-17.00

10.00-17.00

13.00-16.00

13.00-16.00

13.00-16.00

13.00-16.00

10.00-12.00

07.30-08.30
12.00-16.30

07.30-08.30
12.00-16.30
17.30-21.00

07.30-08.30
12.00-13.00
14.00-21.00

07.30-08.30
12.00-16.30
17.30-21.00

07.30-08.30
12.00-16.30
17.30-21.00

09.00-17.00

09.00-17.00

17.30-21.00

14.00-21.00

17.30-21.00

17.30-21.00

09.00-17.00

09.00-17.00

COMPUTERLOKAAL ’T PEESEEKE

HET NETEPARK
WEDSTRIJDBAD

RECREATIEBAD EN
DOELGROEPENBAD

Op zaterdag 13 oktober zijn het wedstrijdbad en het doelgroepenbad gesloten vanaf 12 uur wegens een zwemwedstrijd. Het recreatiebad
blijft wel heel de dag open.
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