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Het stadsbestuur werkt volop aan een schoolroutekaart. Deze kaart 

moet een volledig overzicht geven van de verkeersveiligheid op de 

routes van de schoolgaande jeugd. Om het overzicht zo volledig 

mogelijk te maken, heeft het stadsbestuur uw hulp nodig.

Via de website Route2School.be kunt u zelf aangeven op welke 

schoolroutes in Herentals, Noorderwijk en Morkhoven u verkeerspro-

blemen ondervindt. U kunt ook foto's opladen, zodat u heel duidelijk 

kunt aangeven wat net het probleem is. Ook mag u mee nadenken 

over oplossingen. 

Het verzamelen van de gegevens loopt nog tot zaterdag 15 december. 

We vragen aan iedereen om zoveel mogelijk verkeerssituaties te 

melden. Wanneer alle data verzameld zijn, gaat de stad met de 

scholen en de politie rond tafel zitten. Daar wordt besproken welke 

stappen we gaan ondernemen. Begin volgend schooljaar stelt de stad 

de digitale schoolroutekaart voor.

Ik doe mee!

Kent u een gevaarlijke plaats op een schoolroute? Surf naar 

www.route2school.be, registreer u en help ons om zoveel 

mogelijk data te verzamelen! 

Werk mee aan de schoolroutekaart

CAMPAGNE

MIGRATIE

November solidariteitsmaand, bezinningsmaand 

November is de solidariteitsmaand bij uitstek. Zo zetten de vrijwilli-
gers van 11.11.11 ook dit jaar hun beste beentje voor om geld in te 

zamelen voor projecten in het Zuiden. De 11.11.11-campagne staat dit jaar in het teken van 
#AllemaalMensen. We zijn allemaal mensen met dromen en verwachtingen, we verdienen 
allemaal een waardig leven. Over deze solidariteitsactie leest u alles verderop in deze 
Stadskrant.

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

November is voor velen ook een bezinningsmaand. Velen herdenken hun overleden 
geliefden, halen herinneringen op, staan even stil bij het leven. Tot slot is er deze maand nog 
een andere herinnering die we nooit mogen vergeten en ook in Herentals moeten blijven 
eren: de wapenstilstand van de Eerste Wereldoorlog op 11 november.

Uw burgemeester
Jan Bertels
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Aankondigingen voor de Stadskrant van 

december moeten uiterlijk op maandag 5 

november 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.

Leertuin

11 novemberviering

Op 11 november 1918 om 11 uur eindigde de 

Eerste Wereldoorlog. Honderd jaar later, op 

zondag 11 november, wordt deze historische 

gebeurtenis wereldwijd herdacht. Naast de 

bijzondere eeuwherdenking, herdenken we 

ook de gesneuvelden van de Eerste en de 

Tweede Wereldoorlog. Iedereen is welkom om 

de plechtigheden in Herentals, Noorderwijk of 

Morkhoven bij te wonen.

De dag begint om 9 uur in Morkhoven met een 

herdenking in de Sint-Niklaaskerk en een kransneer-

legging op de begraafplaats. Na een koffiepauze in de 

sacristie is er om 10.20 uur een herdenking bij het 

monument aan Berteneinde. Om 11.15 uur is er een 

afsluitende receptie in de Sint-Niklaaskerk.

In Noorderwijk zijn er vanaf 10.15 uur kransneerleggingen aan de Sint-Bavokerk en op de graven 

van de oud-strijders van de Eerste Wereldoorlog. Om 11 uur luiden de kerkklokken ter nagedach-

tenis van het einde van de Eerste Wereldoorlog. Daarna is er een optocht naar de nieuwe 

begraafplaats waar er kransneerleggingen zijn op de graven van de oud-strijders van de Tweede 

Wereldoorlog en aan het monument voor de oud-strijders. De herdenking wordt om 11.45 uur 

afgesloten met een receptie in café Sportwereld.

In het centrum van Herentals is er om 10.30 uur een bijeenkomst aan café Den Beiaard. De 

plechtigheden beginnen om 10.50 uur met een bloemenhulde aan het monument van de 

Boerenkrijg op de Grote Markt. Na een misviering in de Sint-Waldetrudiskerk, is er om 11.45 uur 

een kransneerlegging aan het monument voor de gesneuvelden op de Molenvest, gevolgd door 

het lossen van saluutschoten door het 82nd-101st US Airborne Division. De herdenking wordt 

om 12.15 uur afgesloten met een receptie in de Lakenhal. 

Met het project Onze Vergeten Helden wil het War Heritage Institute onze oorlogshelden 

blijvend in herinnering houden. U kunt nog steeds een bijdrage leveren aan deze herdenking. 

Surf naar www.wardeadregister.be voor meer informatie.

Minder betalen voor energie? 

Energieleveranciers veranderen voortdurend hun 

tarieven. U kunt dus fors besparen op uw energiefac-

tuur door te veranderen van leverancier. Over-

stappen is gratis en heel eenvoudig. Maar kiezen 

welke leverancier en welk contract het beste bij u 

past, is niet zo gemakkelijk.

Om u te helpen, organiseren de Energiesnoeiers voor 

de tweede maal de Switch-campagne. Op woensdag 

21 november komen zij naar Convent2 (Augustijnen-

laan 26/1). Tussen 13 en 16 uur kunt u langskomen 

met uw afrekening van gas en elektriciteit. De 

Energiesnoeiers gaan gratis na welk energiecontract 

voor u het voordeligst is. Als u dat wilt, helpen zij u 

meteen over te stappen.



Vergeet onze 
huisdieren niet!

Vanaf nu kunt u bij de stad een huisdier-

sticker bestellen die u op uw raam of 

voordeur kunt kleven. Op de sticker 

kunt u aanduiden hoeveel en welke 

huisdieren er in uw huis aanwezig zijn. 

Op die manier weten de hulpdiensten 

naar welke dieren zij op zoek moeten 

gaan bij een woningbrand. 

De huisdiersticker is gratis en wordt 

door de Vlaamse overheid verdeeld via 

de steden en gemeenten. Wilt u graag 

een huisdiersticker ontvangen, laat het 

weten via www.herentals.be/huisdier-

sticker of kom tijdens de openingsuren 

langs bij het onthaal van het stadsloket.
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Abonneer u op onze nieuwsbrief

Als u op de hoogte wilt blijven van wat er gebeurt in Herentals, Noorderwijk en Morkhoven, kunt 

u zich inschrijven op de nieuwsbrief. Elke week verstuurt de stad een digitale nieuwsbrief met 

daarin een overzicht van evenementen, verkeerssituaties en interessante nieuwtjes. Elke maand 

ontvangt u ook de agenda en de toelichting bij de gemeenteraad. Inschrijven kan via de website. 

Op de homepagina vindt u rechts onderaan een inschrijfknop. U vult uw mailadres in en klaar is 

Kees!

Infoavond fietsostrade Lier-Herentals

De provincie Antwerpen heeft de verschillende trajectmogelijkheden voor de fietsostrade F103 

Lier-Herentals onderzocht. Hieruit kwam een voorkeurstraject dat de provincie op dinsdag 6 

november graag aan u voorstelt. Iedereen is tussen 18 en 20.30 uur welkom in de tuinzaal van 't 

Hof (Grote Markt 41). U krijgt er de kans om het trajectonderzoek en het voorkeurstraject meer 

in detail te bekijken, vragen te stellen en opmerkingen te geven.  

De fietsotrade F103 Lier-Herentals loopt langs de spoorweg van aan het station in Lier door 

Kessel, Nijlen, Bouwel naar het station in Herentals. Deze fietsostrade sluit aan op de fietsostra-

de F11 Antwerpen-Lier, de fietsostrade F5 Antwerpen-Hasselt en de fietsostrade F105 

Herentals-Balen.

Onderhoud van groen in het Begijnhof

Het OCMW laat vanaf dit najaar snoeiwerkzaamheden uitvoeren in het Begijnhof. Na overleg 

met het agentschap Onroerend Erfgoed krijgt het groen een opwaardering. Tegelijkertijd wordt 

het zicht op de historische gebouwen opengetrokken.

De 140 jaar oude taxushagen die de voorbije eeuw veel ruimte hebben gekregen om te groeien, 

worden teruggesnoeid tot een breedte van 1 meter en een hoogte van 1,4 meter. Ook de 

taxusbollen en de twee lindebomen worden gesnoeid zodat er een open zicht ontstaat op de 

ingang van de kerk. Rond de fruitbomen op het Begijnhof komt telkens een klein perkje met 

wilde bloemen. Dit beschermt de stammen van de bomen bij het maaien van het gras. De hagen 

die volgens het beheersplan niet thuishoren in het Begijnhof, worden verwijderd. Het gaat om de 

buxushaag aan de Lourdesgrot, de vier taxuspiramides voor het Fundatiehuis en de haag links 

van nummer 28.

Brandhoutverkoop 
Bosgroep gaat digitaal

Bosgroep Kempen Noord heeft de 

komende winter opnieuw brandhout-

loten in de aanbieding. De bosgroep 

organiseert hiervoor dit jaar geen 

traditionele, maar wel een digitale 

brandhoutverkoop. De bosgroep hoopt 

zo een breder publiek aan te spreken.

Om mee te doen, moet u zich aanmel-

den op www.brandhoutweb.be. Daar 

vindt u een beschrijving van de loten. 

Hebt u interesse, ga dan vooraf kijken 

naar het perceel. De kans op vergissing-

en is dan veel kleiner. De digitale 

brandhoutverkoop gaat niet per 

opbod. Er is een vraagprijs per lot 

waarvoor u kunt inschrijven. Snel zijn is 

dus de boodschap.

Meer informatie: Bosgroep Kempen 

Noord, kempennoord@bosgroep.be, 

tel. 014-85 90 19



Naar een combinatie van open ruimte en stedelijke 
ontwikkeling in projectgebied Olympiadelaan

De vallei van de Kleine Nete en het kleinstede-

lijke gebied Herentals komen samen in het 

projectgebied Olympiadelaan. Door het 

overstromingsrisico is het geen goed idee om 

dit gebied vol te bouwen. Ruimte maken voor 

stedelijke functies in evenwicht met recreatie, 

natuur, erfgoed en water is de uitdaging. De 

provincie bereidt daarom een Provinciaal 

Ruimtelijk Uitvoeringsplan (PRUP) voor. Ze 

werkt daarvoor samen met de stad, allerlei 

experts, de Vlaamse administraties én 

geïnteresseerde burgers. Op zaterdag 29 

september 2018 vond er een eerste inspraakmoment plaats in Chapelle Impérial (zie sfeer-

beeld). De provincie verwerkt de resultaten en legt ze nog dit jaar voor aan alle 

geïnteresseerden. 

Wilt u meewerken of uw mening geven? Bezorg uw contactgegevens via de pagina van PRUP 

Olympiadelaan op www.provincieantwerpen.be of via ruimte@provincieantwerpen.be.
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Sla uw slag met de tankslag!

Wie overschakelt op aardgas of hernieuwbare 

energie, moet zijn ondergrondse stookolie-

tank laten verwijderen. Als u de tank niet kunt 

verwijderen, dan moet u ze leeg- en schoon-

maken, en vervolgens opvullen met zand, 

schuim of een ander gelijkwaardig materiaal. 

Doet u dit niet, dan kan de tank na verloop van 

tijd beginnen lekken. De bodem en het 

grondwater kunnen zo zwaar vervuild raken 

door stookolieresten.

Om u te helpen bij deze overgang, organiseert de stad samen met IOK een tankslag. Door samen 

op de markt te gaan, willen we een beter aanbod en betere voorwaarden krijgen om oude 

stookolietanks te saneren. Hebt u interesse, schrijf u dan vrijblijvend in op www.iok.be/tankslag.
 

Voor meer informatie kunt u terecht op de infoavond. Die vindt plaats op donderdag 29 

november om 20 uur in het administratief centrum (Augustijnenlaan 30). Inschrijven voor de 

infoavond kan ook via de website van IOK.

De keuze van de firma's gebeurt door een stuurgroep die bestaat uit deelnemers aan de 

groepsaankoop. Wilt u graag mee beslissen, duid dit dan aan bij uw inschrijving. De stuurgroep 

komt samen op donderdag 24 januari om 19 uur in Herenthout.

De actie sluit aan bij het streekproject Kempen2020, een engagement van alle Kempense 

gemeenten om 20 procent CO  te besparen tegen 2020.2

Meer informatie: IOK, tel. 014-56 42 56, duurzaamheidsteam@iok.be 

Stad verkoopt gronden 
via openbare verkoop

Bouwgronden voor eengezinswoning

Het stadsbestuur verkoopt twee kavels 

voor de oprichting van een vrijstaande 

eengezinswoning. De bouwgronden, 

met een oppervlakte van 677 m²  en 

794 m², liggen aan de Druivenstraat en 

maken deel uit van een goedgekeurde 

verkaveling. 

Projectsite

Verder verkoopt de stad ook een 

projectsite van 4.401 m² langs de 

Boerenkrijglaan. De stad en de 

eigenaar van de aanpalende grond 

lieten de mogelijkheden van de site 

onderzoeken. Volgens het goedgekeur-

de masterplan kan de projectsite van de 

stad apart ontwikkeld worden en is er 

ruimte voor 37 appartementen, een 

eengezinswoning en een polyvalente 

ruimte. 

De openbare verkoop vindt plaats op 

donderdag 29 november om 15 uur 

(instel) en op donderdag 13 december 

om 17 uur (toewijs), telkens in Café 

Druyts (Grote Markt 30).

Het masterplan, de bouwvoorschriften 

en andere informatie zijn verkrijgbaar 

via het kantoor van de notaris.

Meer informatie: 

notaris Walter Vanhencxthoven, 

Collegestraat 24, tel. 014-21 24 90, 

walter.vanhencxthoven@belnot.be

De openbare verkoop vindt plaats op 

donderdag 15 november (instel) en 

donderdag 6 december (toewijs), 

telkens om 17 uur in Café Druyts (Grote 

Markt 30).
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11.11.11

Allemaal mensen, onderweg naar beter Acties in 
Herentals

Vrijdag 9 november
Ÿ winkelactie Herentals

Zaterdag 10 november
Ÿ winkelactie Herentals

Ÿ deur-aan-deur-actie 

Noorderwijk

Zondag 11 november
Ÿ winkelactie Herentals

Zondag 2 december
Ÿ multiculturele brunch

Van 11 tot 13.30 uur serveren de 

derdewereldraad en deN Babbelhoek 

zuiderse specialiteiten in zaal 't Hof 

(Grote Markt 41). Voor 18 euro kunt u 

mee aanschuiven aan tafel. Kinderen 

van vier tot veertien jaar betalen 7 euro 

en kinderen tot en met drie jaar eten 

gratis. 

Inschrijven kan tot en met donderdag 

29 november via www.herentals.be/ 

brunch of bij de dienst internationale 

samenwerking (Markgravenstraat 107, 

tel. 014-21 21 86).

De dienst internationale 

samenwerking zoekt 

helpende handen 

voor de geldinzameling op 

9, 10 en 11 november in 

Herentals en in Noorderwijk. 

Ook voor de brunch op 2 

december is extra hulp welkom. 

Interesse? Geef een seintje via 

tel. 014-21 21 86 of 

wereld@herentals.be.

Na een geslaagd eerste campagnejaar laat 11.11.11 het thema vluchtelingen en migratie niet 

los. Miljoenen migranten en vluchtelingen zijn net als wij #AllemaalMensen, onderweg naar 

beter. We verdienen allemaal een waardig leven: een veilige thuis, een gezond klimaat, gelijke 

rechten, een goede school, betaalbare zorg, ...

Daarom blijft 11.11.11 campagne voeren voor een humaan en solidair migratiebeleid. De vragen 

aan de politici blijven dezelfde: het menswaardig behandelen van migranten, zorgen voor veilige 

routes, de oorzaken van migratie aanpakken en eerlijk over migratie communiceren. Een ander 

migratiebeleid is mogelijk en noodzakelijk.

Gespreksavond met Abdell Baset

Abdell Baset werkte in Syrië als chef-kok in een vijfsterrenrestaurant. In 2015 moest hij Syrië 

ontvluchten voor de oorlog. Na zijn vlucht kwam hij in België terecht. Sinds kort is hij de nieuwe 

chef in het pop-uprestaurant van de Brusselse Koninklijke Vlaamse Schouwburg. Op woensdag 

28 november is Abdell te gast in het Dorpshuis van Noorderwijk. Hij vertelt zijn verhaal en gaat in 

gesprek met het publiek. De gespreksavond start om 20 uur. De toegang is gratis.

Tijdens het campagneweekend van 9 tot 11 november zamelen vrijwilligers geld in tijdens de 
winkelactie en de deur-aan-deur-actie. U kunt 11.11.11 ook steunen via een overschrijving op 
BE30 0000 0000 11 11 of via www.11.be/steunen/doe-een-gift. 
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Informatieavond voor ouders

Het Groeipakket

Overgangsperiode

Het Groeipakket gaat van start op 1 januari 2019. Er is wel een 

overgangsperiode:

Ÿ Kinderen geboren vóór 1 januari 2019 blijven de bedragen van de 

huidige kinderbijslag krijgen. Het gezin krijgt in geen geval minder 

dan het kreeg vóór het Groeipakket van start ging.

Ÿ Kinderen geboren vanaf 1 januari 2019 krijgen het basisbedrag 

van het Groeipakket.

Startbedrag, basisbedrag en schoolbonus

In het Groeipakket zitten drie bedragen die gelden voor elk kind dat 

geboren wordt vanaf 1 januari 2019.

Ÿ Elk kind krijgt eenmalig een startbedrag van 1.122 euro bij zijn 

geboorte of bij zijn adoptie.

Ÿ Elk kind krijgt elke maand een basisbedrag van 163,20 euro.

Ÿ Elk kind krijgt in augustus een schoolbonus afhankelijk van de 

leeftijd.

Groeipakket op maat

Alle kinderen, ongeacht hun geboortedatum, kunnen ook recht 

hebben op de andere toelagen van het Groeipakket. Voor elk kind en 

elk gezin is er een Groeipakket op maat.

Ÿ Sommige kinderen hebben extra ondersteuning nodig om te 

groeien. Voor hen zitten er in het Groeipakket zorgtoeslagen en 

een sociale toeslag. 

Ÿ Omdat kinderen meer kansen krijgen naarmate ze deelnemen aan 

kinderopvang en onderwijs, zitten er in het Groeipakket 

participatietoeslagen: de kinderopvangtoeslag, de kleutertoeslag 

en de schooltoeslag (vanaf schooljaar 2019-2020).

Op maandag 19 november om 19 uur zijn alle geïnteresseerde ouders 

welkom op een infoavond in het Huis van het Kind (Campus 

Spiegelfabriek, Lierseweg 132). De infoavond is een organisatie van 

het Huis van het Kind en Fons, de Vlaamse uitbetaler van het 

Groeipakket. Deelnemen is gratis maar u moet zich wel vooraf 

inschrijven.

Op dinsdagnamiddag 11 december is er ook een vormingsmoment 

voor professionelen.

Meer informatie en inschrijvingen: An Van Mechelen, 

tel. 014-24 66 47, huisvanhetkind@isom.be

In 2019 vervangt de Vlaamse overheid het systeem van kinderbijslag door het Groeipakket. Het Groeipakket is meer 

dan de nieuwe Vlaamse Kinderbijslag. Het omvat alle financiële tegemoetkomingen van de Vlaamse overheid voor 

elk kind in elk gezin.
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Alcoholverslaving hoeft niet het einde te zijn

Van 19 tot en met 25 november is het de Week van het Alcoholisme. Tijdens deze week willen we 

het taboe rond alcoholverslaving doorbreken en de drempel om hulp te zoeken verlagen. 

Alcoholverslaving hoeft niet het einde te zijn. Het is een ziekte die gestabiliseerd kan worden.

Voor steun kunt u terecht bij de Anonieme Alcoholisten (AA), een zelfhulpgroep van mannen en 

vrouwen die hun ervaringen met elkaar delen en elkaar helpen om nuchter te worden en te 

blijven. Iedereen die wil ophouden met drinken kan gratis lid worden. In Vlaanderen zijn er 9.000 

AA-leden, die in hun eigen omgeving wekelijks vergaderingen kunnen bijwonen. U bent dus 

zeker niet alleen.

De AA-groep in Herentals komt elke zondag om 10 uur en elke maandag, dinsdag en vrijdag om 

20 uur samen in het gebouw van CAW De Kempen (Hofkwartier 23).

Voor familie en vrienden van alcoholisten bestaan er Al-Anongroepen. Interesse? Neem dan 

contact op via info@al-anonvl.be of tel. 03-218 50 56.

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

Cursussen en workshop 
in 't Peeseeke

Op vrijdag 7 december kunt u in 

openbaar computerlokaal 't Peeseeke 

leren hoe u via PowerPoint een 

kerstkaart maakt. De infosessie is gratis 

maar u moet zich wel inschrijven. Dat 

kan tijdens de openingsuren in het 

computerlokaal.

Er zijn ook nog vrije plaatsen bij enkele 

initiatiecursussen dit najaar. U kunt 

inschrijven voor de cursussen Word, 

werken met een iPad en werken met 

WhatsApp. De cursussen zijn gratis. U 

betaalt wel een waarborg van 5 euro.

Meer informatie en inschrijvingen: 

't Peeseeke, Campus Spiegelfabriek, 

Lierseweg 132, tel. 014-24 66 97

Wereld Diabetes Dag in AZ Herentals

Op woensdag 14 november is het Wereld Diabetes Dag. Ook het ziekenhuis van Herentals vraagt 

uw aandacht en begrip voor diabetes. Tussen 13 en 16 uur geven een verpleegkundige en 

diëtiste antwoord op al uw vragen over deze ziekte. U vindt hen in de inkomhal van het zieken-

huis.

Meer informatie: AZ Herentals, Nederrij 133, tel. 014-24 61 11

Vrijwilligers voor de 
Mindermobielen-
centrale

Dienstencentrum Convent2 is dringend 

op zoek naar vrijwillige chauffeurs voor 

de Minder Mobielen Centrale. Hebt u 

een rijbewijs B, een eigen wagen en tijd 

om enkele uren per week ouderen, 

zieken en personen met een handicap 

te vervoeren? Laat dan snel iets weten. 

U krijgt een vergoeding per rit en u bent 

verzekerd.

Meer informatie: dienstencentrum 

Convent2, Augustijnenlaan 26/1, 

dienstencentrum@ocmwherentals.be, 

tel. 014-28 20 00

School- en studietoelagen, ook voor u?

Gaat uw kind naar school? Vraag dan een school- of studietoelage aan bij de Vlaamse overheid. 

Dat kan zowel voor kleuters, voor leerlingen in het lager en secundair onderwijs en voor 

studenten in het hoger onderwijs. Aanvragen voor het schooljaar 2018-2019 kunt u tot 1 juni 

2019 binnenbrengen. De grootte van uw gezinsinkomen bepaalt of u recht hebt op een toelage. 

U kunt uw aanvraag online indienen. Daarvoor hebt u uw elektronische identiteitskaart en een 

kaartlezer nodig. Surf naar www.studietoelagen.be en volg de instructies op het scherm. 

Sommige gegevens zijn al ingevuld, u hoeft ze alleen maar na te kijken. Werkt u liever met een 

papieren formulier? Vraag er dan naar op het secretariaat van de school.

Meer informatie: gratis infonummer 1700, www.studietoelagen.be



6128 november 2018

CULTUURCENTRUM ’T SCHALIKEN

Toon Fret en Veronika Iltchenko 
Fluit en piano (aperitiefconcert)
Zondag 4 november om 11 uur in de Lakenhal

Fluitist Toon Fret en pianiste Veronika 

Iltchenko presenteren hun nieuwste werk. 

Hun derde cd bevat muziekstukken van 

componisten die zich lieten inspireren 

door de traditionele muziek van hun land: 

Béla Bartók, Arno Babadjanian en Erwin 

Schulhoff.

Toon Fret is bekend als fluitist van Oxalys 

en het Collectief. Veronika Iltcheno 

speelde al in 2009 een pianorecital in de 

Lakenhal.

Toegang: 12 euro / 9 euro (Vriendenpas) / 6 euro (Vrijetijdspas) - inclusief aperitief

HETPALEIS 
Het kleine sterven
Donderdag 8 november om 20 uur in de schouwburg 

Door hun intense liefde voor elkaar slagen 

Hannah en Seppe erin om te ontsnappen 

aan de wereld. Tot de werkelijkheid plots 

in al haar brutaliteit doordringt. Hannah 

blijkt te lijden aan een zeldzame ziekte: 

haar hartslag mag niet hoger liggen dan 

110 slagen per minuut, anders sterft ze.

Dimitri Leue regisseert Evelien Bosmans 

en Lukas De Wolf in dit prachtige liefdes-

drama over twee jonge mensen die elkaar 

zo graag zien dat het hun einde betekent.

Toegang: 15 euro / 12 euro (Vriendenpas) / 7,50 euro (Vrijetijdspas)

Somebody Called Me Sebastiaan 
Boke Hertals 
Dinsdag 13 november om 12.15 uur in de foyer

Met Somebody Called Me Sebastiaan 

voert Sebastiaan Simoens u mee door het 

proces van de singer-songwriter die 

zichzelf aan het ontdekken is. Het is een 

diepmenselijk muzikaal verhaal over de 

eindeloze zoektocht naar essentie en 

bezieling.

Sebastiaan studeerde zang aan de PXL-

Music in Hasselt. Hij maakt deel uit van de 

coverband De Nuttelozen van de Nacht.

Toegang: gratis (inclusief boterham)

Sarah Ferri & 
String Quartet 

Churches
Vrijdag 9 november om 20 uur 

in de Sint-Niklaaskerk in Morkhoven

Met haar lage, donkere stem en 

weelderige orkestraties met strijkers, 

pauken en koortjes creëert Sarah Ferri 

een sferische, filmische wereld waarin 

het fijn vertoeven is. Zelf noemt ze 

Ennio Morricone graag als haar 

inspiratiebron, maar ook vergelijkingen 

met Lana Del Rey of Kate Bush zijn nooit 

veraf. Sarah Ferri is een van de parels uit 

de Belgische pop die het verdient 

ontdekt te worden.

Toegang: 14 euro / 11 euro (Vrienden-

pas) / 7 euro (Vrijetijdspas)



Lazarus / Arsenaal en Kopergietery 
Buzz
Donderdag 15 november om 20 uur in de schouwburg

Een jong mens zoekt zijn weg in de wereld. 

Hij heeft een enorme fascinatie voor Buzz 

Aldrin, de tweede man op de maan, de 

onzichtbare, maar onmisbare schakel in 

het geheel. 

In Buzz smelten woord, muziek en beeld 

mooi samen. Charlotte Vandermeersch 

acteert met een film van Ann-Julie 

Vervaeke op de achtergrond. De sound-

scape wordt verzorgd door Antoon 

Offeciers en Karen Willems. De voorstelling is een bewerking van Buzz Aldrin, waar ben je 

gebleven?, de bejubelde debuutroman van de Noorse auteur Johan Harstad. 

Toegang: 15 euro / 12 euro (Vriendenpas) / 7,50 euro (Vrijetijdspas)
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Bart Moeyaert, Esmé Bos en Bart Voet 
Broere
Vrijdag 16 november om 20 uur in de schouwburg 

Bart Moeyaert, Esmé Bos en Bart Voet 

sloegen de handen in elkaar en creëerden 

een nieuwe Broere. In deze versie komen 

muziek, woord en sfeer op de fijnste 

manier samen. Naast de zeven broers zit er 

aan tafel ineens ook veel meer volk. Vaders 

en moeders en geliefden. 

Toegang: 15 euro / 12 euro (Vriendenpas) / 

7,50 euro (Vrijetijdspas)

Matthias Romir 
Life Is … (short stories) 
Zaterdag 24 november om 20 uur in de schouwburg

Life Is … (short stories) brengt een mix van 

circustheater, theater en beeldende kunst 

die u gerust mag aanstippen als 'niet te 

missen voorstelling'. De Duitser Matthias 

Romir is sinds 2008 internationaal bekend 

door zijn innovatieve jongleerstijl in 

combinatie met fijnzinnige, gelaagde 

humor. Bijna zonder woorden, soms met 

muziek en korte videofragmenten ontpopt 

Matthias' unieke jongleerstijl zich als een 

vernieuwende uitdrukkingsvorm.

Toegang: 12 euro / 9 euro (Vriendenpas) / 6 euro (Vrijetijdspas)

8+

Info en tickets: 

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

STORMLoop zoekt 
deelnemers

In mei 2019 organiseren Galerie Storm 

en cultuurcentrum 't Schaliken 

STORMLoop, een kunstenfestival op 

verschillende locaties in Herentals. 

Galerie Storm is nog op zoek naar 

mensen die een kleine expo, een event 

of een optreden willen organiseren. 

Wilt u al lang uw eigen creaties tonen 

aan de wereld maar weet u niet waar te 

beginnen? Speelt u toneel en hebt u zin 

om uw eigen voorstelling te lanceren? 

Zit u in een band of bent u een dj en wilt 

u graag uw muziek laten horen? Dan is 

dit uw kans! Geïnteresseerden kunnen 

zich nog tot 31 december registreren 

via www.stormloop2019.be.

STORMLoop bestaat uit twee lagen. 

Participerende inwoners tonen hun 

kunsten in een eigen locatie (een 

woonkamer, garage, leegstaand pand, 

winkel, …). In de hoofdlocaties organi-

seren Galerie Storm en cultuurcentrum 

't Schaliken expo's, dansvoorstellingen, 

en concerten door aanstormend talent 

en gevestigde waarden uit de Kempen.

Meer informatie: 

www.STORMLoop2019.be



FILM

Lady Bird
Dinsdag 27 november om 20 uur 

in de schouwburg

Californië in 2002. Christine McPherson 

zit in haar laatste jaar middelbare 

school en wil enkel aangesproken 

worden als Lady Bird. Ze verfoeit haar 

thuisstad Sacramento en heeft altijd 

ruzie met haar moeder. Christine heeft 

echter ook een innemende persoonlijk-

heid. Op hilarische wijze durft zij 

zichzelf, de mensen en wereld rondom 

haar in vraag te stellen.

Lady Bird is een Amerikaanse film uit 

2017. De film won 107 prijzen, waaron-

der de Golden Globes voor Beste Film 

en Beste Actrice.

The Post
Woensdag 28 november om 14.30 uur 

in de schouwburg

Wanneer The New York Times 

onthullende publicaties aankondigt 

over de Vietnamoorlog, snoert 

president Nixon hen meteen de mond. 

Ben Bradlee en Katharine Graham, 

hoofdredacteur en uitgeefster van 

concurrent The Washington Post, 

komen in bezit van de documenten. 

Indien ze die publiceren, komen ze in 

conflict met de president. Zwijgen ze, 

dan verzaken ze aan hun geweten en 

plicht als pers. 

The Post is een Amerikaanse film uit 

2017 van regisseur Steven Spielberg 

met Meryl Streep en Tom Hanks.

Toegang: 5 euro 

3,50 euro (Vriendenpas)

2,50 euro (Vrijetijdspas)

Marianne Turck

De vanzelfsprekendheid 
Van vrijdag 2 november tot en met zondag 25 november in kasteel Le Paige

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

Vernissage op vrijdag 2 november om 20 uur

Marianne Turck schetst met deze tentoonstelling 

een overzicht van haar oeuvre. Zij maakt gebruik 

van de ruimtes van het kasteel om de verscheiden-

heid van haar werk te accentueren. De tentoon-

stelling toont sculpturen, tekeningen, foto's, 

teksten en digitaal werk. De rode draad door haar 

oeuvre is de belijning en de beweging van een 

vorm. Experimentele hedendaagse dans is een 

belangrijke inspiratiebron. 

De tentoonstelling loopt in samenwerking met 

Ingrid Verbraeken voor vzw Ter Informatie & Kunstpromotie. De toegang is gratis.
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Izabel Angerer 
Van vrijdag 16 november tot en met zondag 16 december in de Lakenhal

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

Vernissage op donderdag 15 november om 20 uur

Izabel Angerer probeert met haar tekeningen een 

energie op te wekken die tegelijkertijd visueel en 

emotioneel is. Zij legt de focus op kleine elemen-

ten die zij op een repetitieve manier in een 

compositie schikt. De combinatie van kleuren 

genereert een illusie van ruimte en een zacht heen 

en weer wiegen; een soort dans. Zij is vooral 

geïnteresseerd in het idee dat een tweedimensio-

naal beeld een illusie van een driedimensionaal 

beeld creëert. De toegang is gratis.

Ludo Glorie 
Het is voldoende om de stenen te laten zingen
Van vrijdag 30 november tot en met zondag 23 december in kasteel Le Paige

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

Vernissage op donderdag 29 november om 20 uur

Wolfgang Goethe schreef een gedicht over een 

elfenkoning die een jongen probeert mee te 

lokken naar de 'andere zijde'. Tot zijn ontzetting 

ontdekt de vader dat het jongetje dood in zijn 

armen ligt. Voor beeldhouwer Ludo Glorie bevat 

dit verhaal de wijsheid om het kind in uzelf niet te 

doden. Want 'zonder verbeelding en beelden 

wordt ons bestaan bloedeloos en verdwijnt de 

spirit, het sap en het Licht erin', wist de intuïtieve 

kinderlijke geest van Albert Einstein. Deze 

wijsheden liggen aan de basis van Ludo Glories 

nieuwe roeping en inspireren hem tot beeldhouwwerken. De toegang is gratis.



Heimweemachine 
12.30 tot 16.30 uur

Op het buitenplein staat doorlopend de Heimweemachine. In deze  

oude kermiswagen kunt u op ontdekkingsreis gaan tussen nostalgi-

sche toestellen zoals film- en diaprojectoren, cassetterecorders, 

radio's en telefoons. Of u kunt er een gedicht schrijven op een oude 

typemachine.

Portrettekenen 

Drukken in schuim en gips 

Gebarentaal voor kinderen

Grote kunst voor kleine kenners

Workshop Disney muzieklabo 

Workshop Disney Muzieklabo

12.30 tot 16.30 uur

door de Stedelijke Academie voor Beeldende Kunst

12.30 tot 16.30 uur

door de Stedelijke Academie voor Beeldende Kunst

13 tot 14 uur

12.30 tot 14 uur

15.45 tot 16.45 uur
door de Stedelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans

 

  

 

door Piramime vzw

door de bibliotheek

13.15 tot 14.15 uur
door de Stedelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans
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Cools en zoon
Zonder toegevoegde suiker
om 14.30 uur in de schouwburg

Randy Newman, Louis Armstrong, Tina Turner, Louis Neefs, Arno, … ze 

leenden allemaal hun stem aan Disneyliedjes. Het werd dus hoog tijd 

dat ook Frank Cools dat deed. Samen met zijn zoon Leonard brengen 

ze alle Disneyfiguren tot leven: Sneeuwwitje, Pinokkio, Assepoester, 

Bambi, Aladdin, … en Mickey Mouse natuurlijk.

Toegang: 8 euro / 5 euro (Vriendenpas) / 4 euro (Vrijetijdspas)

KUNSTENDAG VOOR KINDEREN

Op zondag 18 november doet Herentals opnieuw mee aan de Kunstendag voor Kinderen. Die dag kunnen families 

met kinderen tot twaalf jaar kennismaken met kunst, cultuur en erfgoed. In cultuurcentrum ’t Schaliken kunt u een 

voorstelling bijwonen en deelnemen aan verschillende workshops. Het wordt een feest voor jong en oud. U kunt zich 

vanaf 12 uur inschrijven aan het infopunt in de foyer. Alle activiteiten zijn gratis, behalve de voorstelling van Cools en 

zoon.

5+

Info en tickets: 

cc 't Schaliken, Grote Markt 35
www.schaliken.be, tel. 014-21 90 88
cultuurcentrum@herentals.be
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Zwembaddag

Op zondag 25 november kunt u met de hele familie deelnemen aan de spetterende 

Zwembaddag in het Netepark. Voor de gewone toegangsprijs krijgt u heel wat fijne extra's:

Ÿ van 9 tot 12 uur: ontbijtbuffet
Ÿ van 10 tot 11.30 uur: kinderdisco
Ÿ van 10.30 uur tot 11.15 uur: aquafitness
Ÿ van 12 tot 14 uur: ijsbeerzwemmen
Ÿ van 13 tot 16 uur: pretbad met waterattractie

Nieuw dit jaar is het ijsbeerzwemmen. Van 12 tot 14 uur kunt u een duik nemen in het buitenbad. 

Wie de kou trotseert, krijgt nadien een kop warme chocolademelk of soep.

Nieuw multisportterrein

In oktober opende in het Netepark een nieuw multisportterrein. Sportievelingen kunnen het 

terrein gebruiken voor voetbal, basketbal, volleybal, hockey en badminton. De firma Kompan 

voerde de werkzaamheden uit voor een bedrag van 60.000 euro. #sportersbelevenmeer

Elke vrijdag sfeerbad
in het Netepark

In september vond het jaarlijks 

onderhoud van de zwembaden van het 

Netepark plaats. De zwembaden 

kregen onder meer nieuwe verlichting. 

Elke vrijdagavond doven we de 

hoofdverlichting in het recreatiebad en 

kunt u genieten van een ontspannende 

zwembeurt met sfeervolle onderwa-

terverlichting. 

Meer informatie
Zwembaden en recreatiedomein 

Netepark, Vorselaarsebaan 56

tel. 014-85 97 10

netepark@herentals.be

www.netepark.be

Pretbad tijdens de
herfstvakantie

Tijdens de herfstvakantie zijn alle 

zwembaden op werkdagen open van 14 

tot 21 uur. Van 14 tot 16 uur wordt het 

wedstrijdbad omgetoverd in een heus 

pretbad. Iedereen kan zich uitleven op 

de gigantische octopus en nog heel wat 

ander spelmateriaal. Kom zeker eens 

langs!

Tijdens het weekend en op donderdag 

1 november zijn de zwembaden open 

van 9 tot 17 uur.
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Een eigen plek voor de jeugd
Jeugdcentrum 2200 kijkt naar de toekomst

Jeugdcentrum 2200 is een belangrijke ontmoetingsplaats voor jongeren in Herentals. Het jeugdcentrum staat sinds 

kort met een nieuwe ploeg klaar om de Herentalse jeugd te ontvangen. We spraken af met Glenn Van den Bogaert en 

Jeff Verlooy aan de toog van De Veudrink.

Dag Glenn en Jeff. Hoe zijn jullie terecht gekomen in het bestuur van 

JC2200? 

Waarvoor kunnen jongeren terecht in het jeugdcentrum? 

Vorig jaar vernamen we dat het vorige bestuur ermee stopte. Omdat 

we zelf graag evenementen organiseren, dachten we in het jeugdhuis 

meer ervaring op te doen. We wilden ook graag een samenhorig-

heidsgevoel tot stand brengen bij de Herentalse jongeren. 

We doen elke vrijdagavond 'De Veudrink' open. Dat is de bovenverdie-

ping van het jeugdhuis waar de jeugd elkaar kan ontmoeten, praten 

en iets drinken. We organiseren ook nieuwe activiteiten zoals de 

Halloweenparty, of samen rustig studeren in het jeugdhuis.

We willen een plaats creëren waar iedereen welkom is. We staan open 

voor iedere jongere, en elke jongere hoort erbij. Samen bereiken we 

meer dan alleen. Het jeugdcentrum moet ook een experimenteer-

ruimte zijn. Jongeren moeten nieuwe zaken kunnen uitproberen. Ze 

mogen al eens mislukken, maar ze mogen altijd opnieuw beginnen. 

Iedereen die initiatief wil nemen, moet een kans krijgen. Deze kansen 

willen wij ondersteunen en opvolgen. Zo krijgt de jeugd kansen om 

nieuwe vaardigheden te ontwikkelen. En vooral: zo bouwen we 

samenhorigheidsgevoel tussen jongeren terug op. We willen 

jongeren daarom ook zoveel mogelijk betrekken bij belangrijke 

veranderingen en keuzes. De meningen van onze bezoekers zijn 

belangrijk om onze werking te blijven verbeteren. 

Welke belangrijke investeringen mogen we nog verwachten?

Wat zijn jullie dromen voor de lange termijn? 

Nog een tip?

In het najaar van 2018 en het voorjaar van 2019 staan er een aantal 

verbouwingen op het programma. Het jeugdcentrum krijgt een 

nieuwe laag verf, nieuwe ventilatie en een nieuwe licht- en geluidsin-

stallatie. Als deze verbouwingen achter de rug zijn, beginnen we aan 

onze plannen voor de lange termijn. 

Het is belangrijk om een gezond jeugdcentrum op te bouwen. We 

willen in de toekomst onze capaciteit en onze diversiteit uitbreiden. 

We willen meer leden krijgen en meer vrijwilligers werven. 

Iedereen die geïnteresseerd is om een rol te spelen in het jeugdhuis, 

mag dat laten weten op onze Facebookpagina. Doen!

Meer informatie

Jeugdcentrum 2200

Grote Markt 41

www.facebook.com/jc2200

JEUGDCENTRUM 2200

Foto: Nnieuws / Guy Verellen



Kent u de vertelpaal van 
het speelbos al?

Dit is de vertelpaal van het speelbos 

aan het Begijnhofpark. Als u aan het 

wiel draait, hoort u een prachtig 

verhaal over het magische speelbos en 

zijn bewoners. De verhalen worden 

ingesproken door de leerlingen van de 

woordklas van de Stedelijke Academie 

voor Muziek, Woord en Dans. Soms 

veranderen we het verhaal, zo blijft het 

steeds een verrassing wat u te horen 

krijgt. 

Uw eigen verhaal in de vertelpaal? Dat 

kan! Stuur uw verhaal op naar  

jeugddienst@herentals.be of breng het 

binnen bij de jeugddienst in De 

Vossenberg.

JEUGD

Hij komt, hij komt …

Op zaterdag 17 november verwelkomen we Sinterklaas in Herentals. Om 14 uur meert de Sint 

met zijn Pieten aan in de jachthaven. Een halfuurtje later trekt een grote Sinterklaasstoet door de 

straten van Herentals. Om 15.30 uur komt de stoet aan in sportcomplex De Vossenberg, waar de 

clowns Dirky en Sientje de kinderen vermaken met een show. 

De aankomst van Sinterklaas is een organisatie van vzw Kinderdroom. Hebt u speelgoed dat nog 

bruikbaar is? Breng het mee naar de jachthaven of De Vossenberg. Vzw Kinderdroom maakt er 

minderbedeelde kinderen blij mee.

Grabbelpas en sportkampen in de kerstvakantie

Er was eens … een vakantie met spetterend sportieve en grandioos Grabbelende 

activiteiten! Jazeker, in de komende kerstvakantie worden de verschillende 

sportkampen overgoten met een sprookjesachtige 

saus. Zo gaan de kinderen onder andere op reis naar de Efteling, gaan ze schaat-

sen, maken ze snoephuisjes en hangen ze aan de lippen van vertellers. 

Meer informatie: 

www.herentals.be/sportkampen en www.herentals.be/grabbelpas

Grabbelpas-activiteiten en 

De inschrijvingen starten op maandag 26 november om 18 uur via de webshop.
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Ook op zaterdag 1 december komt Sinterklaas op bezoek in Herentals. Alle kindjes kunnen 

hem tussen 14 en 16.30 uur ontmoeten in de foyer van cultuurcentrum 't Schaliken (Grote 

Markt 35). Bij de winkeliers in het centrum kunt u vooraf een kleurplaat krijgen waarmee de 

kinderen kunnen deelnemen aan een kleurwedstrijd. De Zwarte Pieten zijn natuurlijk ook 

van de partij. Zij lopen door de winkelstraten en delen mandarijntjes uit.



Herentalse Basketbalclub start met meisjesploeg

Goed nieuws voor de sportieve meisjes tussen tien en twaalf jaar. HBBC, de basketbalclub van 

Herentals, zet verder in op meisjesbasketbal. De club startte dit seizoen met een meisjesploeg bij 

de leeftijdscategorie U12 (geboren in 2007 en 2008). De meisjes trainen op donderdag van 17 tot 

18.30 uur in de sporthal van Campus De Vesten (Augustijnenlaan 32). Daarnaast kunnen zij ook 

mee trainen met de jongensploeg op dinsdag en woensdag. 

Wie interesse heeft, mag zonder verplichting een drietal weken komen meedoen om daarna te 

beslissen. De club biedt jullie de kans om een fijne sport te ontdekken én nieuwe vriendinnetjes 

te maken. Sportgerief, inzet en een goed humeur volstaan. 

Meer informatie: www.hbbc.be
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Meer informatie
Afdeling sport, jeugd en internationale 

samenwerking

De Vossenberg, Markgravenstraat 107 

tel. 014-21 21 86

info@herentals.be

Gezondheidswandelingen

Voldoende bewegen is belangrijk voor een lang en zelfstandig leven. Het levert heel wat 

gezondheidsvoordelen op. Wilt u op een leuke manier meer beweging in uw leven inbouwen? 

Dat kan met de gezondheidswandelingen.

Tijdens de gezondheidswandelingen neemt een begeleider u elke week mee langs een uitgestip-

peld parcours. De wandelingen zijn voor iedereen toegankelijk. De nadruk ligt op het plezier dat 

u als groep beleeft. Het is een gezellig samenzijn met een fijne babbel. Ondertussen geeft u uw 

lichaam wat het verlangt. Deelnemen is gratis. 

Overtuigd? Stap dan mee! 

Vertrekplaats Dag Tijd Tempo Info

Convent2
Nieuw vanaf 

november!

Dinsdag 10.00-10.30 Rustig tempo,

ook voor mensen 

met een rollator

Convent2

014-28 20 00

Woensdag 13.30-14.00

Netepark Maandag 10.00-11.00 Stevig tempo Stadsloket 

dienst preventie

014-24 66 43Woensdag 10.00-11.00

Parochiecentrum 

Noorderwijk

Dinsdag 19.00-20.00 Ook voor mensen 

met een rolstoel 

of kinderwagen

CM

Jules Van Olmen

0486-49 18 21

Parochiezaal

Morkhoven

Dinsdag 19.00-20.00 Ook voor mensen 

met een rolstoel 

of kinderwagen

CM

Jos Verlinden 

0479-95 15 02

Op feestdagen zijn er geen wandelingen.

Curve bowls voor 
vijfenvijftigplussers

Op dinsdag 20 november staat de 

maandelijkse activiteit voor senioren 

gepland. Van 13 tot 15 uur kunt u in De 

Vossenberg onder begeleiding van de 

Short Mat Bowls Club kennismaken 

met curve bowls. Bij deze sport wordt 

een klein balletje, de put, over de 

lengte van de mat naar de andere kant 

gerold. Het is de bedoeling om de 

bowls zo dicht mogelijk bij de put te 

rollen. Inschrijven kan vanaf maandag 

29 oktober om 9 uur via de webshop 

of aan de balie van de sportdienst. 

Deelnemen kost 3,20 euro.

Meer informatie: 

www.herentals.be/maandelijkse-

seniorenactiviteiten

Oproep kandidaten 
sportraad

In een jaar van gemeenteraadsverkie-

zingen, worden ook de adviesraden 

samengesteld. Wilt u zich inzetten voor 

het sportgebeuren in de stad? Breng 

uw kandidatuur met een kort cv binnen 

bij de dienst sport, jeugd en internatio-

nale samenwerking in De Vossenberg 

of mail naar sportdienst@herentals.be. 

Vermeld uw naam, uw adres, uw 

contactgegevens en eventueel de 

sportvereniging waarbij u aangesloten 

bent. Ook sporters die niet zijn 

aangesloten bij een sportvereniging 

zijn welkom.

SPORT

De Herentalse Badmintonclub breidt uit

De Herentals Badmintonclub stelt dit jaar elke woensdag van 18 tot 20 uur zes velden ter 

beschikking in de sporthal van De Vossenberg. Alle leden kunnen er, buiten hun normale 

trainingsuren, komen oefenen. Wilt u ook graag lid worden? Er zijn trainingen voor kinderen en 

jongeren, voor volwassenen en voor vijftigplussers.

Meer informatie: Armand Troubleyn, gsm 0471-33 02 61, www.herentalsebc.be
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Dienstencentrum 
Convent2

De Geelse gezinsverpleging 
door de eeuwen heen

Geel is door de eeuwenoude gezinsver-

pleging van geesteszieken wereldwijd 

bekend als 'de barmhartige stede'. De 

opvang van geesteszieken in gezinnen 

ontstond tijdens de middeleeuwen 

rond de verering van de heilige Dimpna 

en groeide uit tot het huidige Openbaar 

Psychiatrisch Zorgcentrum (OPZ) Geel. 

Op dinsdag 13 november om 14 uur 

organiseert Convent2 in samenwerking 

met de Grijze Panters een lezing over de 

Geelse gezinsverpleging. De toegang is 

gratis. Schrijf u vooraf in bij het 

dienstencentrum.

Seniorenweek

Tijdens de Seniorenweek worden 

senioren extra verwend in het 

dienstencentrum. Op maandag 19 en 

vrijdag 23 november kunt u er vanaf 13 

uur terecht voor een ontspannende 

voetmassage. Daarna kunt u in de 

cafetaria nagenieten met een drankje. 

Deelnemen kost 6 euro. Inschrijven 

doet u bij het onthaal van Convent2. 

Wees er snel bij, want de plaatsen zijn 

beperkt. 

Op woensdag 21 november vanaf 14.30 

uur bakken de medewerkers van 

Convent2 lekkere appelbeignets met 

appeltjes van het Begijnhof. Een portie 

kost 2 euro. Inschrijven hoeft niet.

Meer informatie en inschrijvingen: 

dienstencentrum Convent2 

Augustijnenlaan 26/1

tel. 014-28 20 00

Harmonieorkest Sint-Jozefscollege herdenkt 
oorlogsslachtoffers

Op 24 en 25 november houden de muzikanten van het Harmonieorkest van het Sint-

Jozefscollege een groots Remembrance concert om alle gesneuvelden van alle oorlogen over 

heel de wereld op een waardige wijze te gedenken. Dat doen zij met fantastische muziek zoals 

Hymn to the Fallen, Dona nobis Pacem en Dartmoor uit War Horse. De leerlingen van de afdeling 

woord van de Herentalse academie geven de muziek nog meer klank met enkele passende 

poëzieteksten.

U kunt het concert bijwonen op zaterdag 24 november om 20 uur en op zondag 25 november om 

15 uur in de feestzaal van kOsh Campus Collegestraat (Collegestraat 46). Een kaart kost 8 euro in 

voorverkoop en 10 euro aan de kassa. Kinderen tot en met twaalf jaar mogen gratis binnen.

Meer informatie en tickets: www.harmonieorkestsjc.webs.com, gsm 0498-21 10 65

Lezingen in de bib

Dirk Draulans over onze genen

Op vrijdag 9 november is bioloog, journalist 

en schrijver Dirk Draulans te gast in de 

bibliotheek. In zijn lezing gaat hij in op de 

invloed van genen op overgewicht, onrede-

lijke angsten en de biologie van seks. Een 

inkijk in de wondere wereld van de genetica 

helpt om te begrijpen waarom het zo 

moeilijk is om vat te krijgen op cruciale 

aspecten van het leven. De lezing start om 

20 uur. Deelnemen kost 4 euro. Schrijf u 

vooraf in bij de bib.

Koen Aerts over de bevrijding, collaboratie en repressie

De Tweede Wereldoorlog is een van de belangrijkste en meest ingrijpende gebeurtenissen 

uit de westerse geschiedenis. De beeldvorming en herinneringen van bevrijding, collabora-

tie en repressie zijn vaak erg beladen, maar ook verschillend van wat we op basis van 

onderzoek weten. Koen Aerts van de Universiteit Gent licht dit onderwerp op vrijdag 23 

november om 20 uur toe in de bib. De toegang is gratis maar u moet zich wel vooraf inschrij-

ven. De lezing is een organisatie van de bib in samenwerking met Vormingplus Kempen. 

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

tel. 014-85 97 50

Familiequiz van Theaterling

Jeugdtheater Theaterling organiseert de vijfde editie van de Theaterlingquiz. Vorm een ploeg 

van vijf personen en schrijf u in via wouter.peeters1@gmail.com. De quiz vindt plaats op 

zaterdag 10 november om 20 uur in kOsh Campus Collegestraat (Collegestraat 46). Deelnemen 

kost 15 euro per ploeg.
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Danni & De Ridder in cc 't Schaliken

Danni Heylen en Linda De Ridder, twee populai-

re komische actrices, schitteren samen in een 

eigentijdse twowomanshow. Ze brengen een 

mix van sketches, grappen en komische 

monologen. Danni & De Ridder is 99 procent 

humor en 1 procent rauwe waarheid die het 

publiek tussen de lachtranen door ook even 

doet slikken. 

Op vrijdag 2 november treden Danni en Linda op 

in cultuurcentrum 't Schaliken. De voorstelling 

begint om 20 uur. Een ticket kost 18 euro.

Meer informatie en tickets: www.theatertainment.be

Wandelen door de geschiedenis van de geneeskunde

Op dinsdag 27 november om 14 uur kunt u in 

Convent2 een lezing bijwonen van prof. dr. em. 

Paul Broos. Hij reist samen met u terug in de tijd 

en toont u de evolutie die de geneeskunde in de 

loop der eeuwen heeft ondergaan. Van medi-

cijnmannen, de Griekse humorentheorie tot de 

wetenschappelijke benadering van ziekten. 

De toegang bedraagt 5 euro voor leden van Neos 

Herentals en 10 euro voor niet-leden. 

Inschrijven kan door het juiste bedrag te storten 

op rekening BE96 0689 072 48505 van Neos 

Herentals met vermelding 'Paul Broos + uw 

naam'.

Meer informatie: Jack Verhees, gsm 0475-77 02 03, verhees.jack@gmail.com

Tweedehandsbeurs 
Gezinsbond

Op zondag 11 november organiseert de 

Gezinsbond van Herentals een 

tweedehandsbeurs in zaal 't Hof (Grote 

Markt 41). De toegang is gratis. 

Iedereen is van 14 tot 16 uur welkom 

om te komen kijken en kopen. In de 

aanbieding: baby- en kinderkleding, 

zwangerschapskledij, speelgoed, 

meubeltjes, kinderwagens, ...

Gezellige spellendag

Op zaterdag 17 november organiseert 

de Gezinsbond van Herentals de vierde 

editie van de gezelschapsspellendag. 

Iedereen is welkom tussen 13.30 en 

22.30 uur op de zolder van 't Oud 

Gasthuis (Nederrij 133 A). Deelnemen 

kost 2 euro voor een volwassene en 1 

euro voor een kind. Rond etenstijd kunt 

u gewoon een pizza bestellen. 

Meer informatie:

gezinsbondherentals.weebly.com/ 

spellendag, 

kids.gezinsbondherentals@gmail.com

Femma Mixinthals zoekt vriendinnen

De vrouwen van Femma Mixinthals zijn op zoek 

naar nieuwe vriendinnen voor hun activiteiten. 

Zo wil Femma Mixinthals werken aan een 

warme en meer gekleurde samenleving. 

De volgende activiteit is een workshop dim sum 

maken, samen met het Oosters Cultuurcentrum 

uit Herentals. Deze workshop vindt plaats op 

woensdag 28 november om 19.30 uur in het 

Oosters Cultuurcentrum (Grote Markt 8). 

Deelnemen kost 15 euro. 

Meer informatie: femma.mixinthals@gmail.com, gsm 0476-56 98 09 of 

fb.com/femmamixinthals Mosselfeest Den Brand

Vzw Den Brand zorgt voor de opvang en 

ondersteuning van mensen met een 

beperking. Op zaterdag 24 november 

houden zij hun jaarlijkse mosselfeest. 

Kom samen met vrienden en familie 

genieten van het lekkere eten en een 

gezellige namiddag. Naast mosselen 

kunt u ook kiezen voor vol-au-vent, 

stoofvlees, vegetarische schotels en 

kindergerechten. Het mosselfeest vindt 

plaats in zaal De Vesten (Augustijnen-

laan 31) van 11.30 uur tot 14 uur en van 

16 tot 18.30 uur. Inschrijven is niet 

nodig.

Meer informatie: vzw Den Brand, 

tel. 014-84 12 00, info@denbrand.be, 

www.denbrand.be
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Creatief aan de slag met 
groenten

De nieuwe voedingsdriehoek maakt 

het heel duidelijk: groenten zijn onze 

belangrijkste bron van voedingsstoffen. 

Op maandag 19 november kunt u 

deelnemen aan een workshop waarin u 

creatief aan de slag gaat met groenten. 

Brood, een pizzabodem, wafels, een 

cake,… het kan allemaal van groenten 

gemaakt worden. 

U bent om 13.30 uur welkom in het 

inloopcentrum in de Boerenkrijglaan. 

Deelnemen is gratis. De workshop is 

een organisatie van vzw De Fakkel in 

samenwerking met Vormingplus 

Kempen.

Meer informatie en inschrijvingen: 

vzw De Fakkel, Boerenkrijglaan 16, 

vzwdefakkel@gmail.com, 

gsm 0487-99 06 23

Vestiaire for Life

Het cultuurcentrum organiseert dit jaar opnieuw twee acties voor De Warmste Week. Van 

donderdag 15 november tot vrijdag 21 december kan het publiek een vrije gift doen bij de 

gratis vestiaire in de foyer. Op dinsdag 18 december is er ook nog Boke for Life, een gratis 

middagconcert waar u een vrije gift kunt doen in ruil voor een boterham. De opbrengst gaat 

naar het Kinderkankerfonds, een organisatie die zich inzet voor een betere levenskwaliteit 

van kinderen met kanker en hun gezinnen. 

Rocking Thals 4 Live

Rocking Thals is een nieuw rock- en metalfestival in Herentals. Op 

zaterdag 24 november treden dertien stevige livebands op in zaal 't 

Hof en JC2200. De presentatie is in handen van Roos Van Acker. 

Naast het festival is er ook een veiling van gitaren die getekend zijn 

door enkele grote namen zoals Channel Zero, Sepultura en Phil 

Campbell van Motörhead. 

Rocking Thals maakt deel uit van Music For Life en is een warme actie voor het 

Kinderkankerfonds. Tickets kosten 15 euro in voorverkoop en 18 euro aan de kassa.

Meer informatie en tickets: www.RT4L.be

Quiz Siebe Van Reusel Fonds

Tijdens de Warmste Week kunt u ook het Siebe Van Reusel Fonds ondersteunen. Siebe 

overleed in 2017 aan de gevolgen van een ernstige vorm van osteopetrose, een zeldzame 

botziekte. Via het fonds willen de ouders van Siebe het onderzoek naar deze ziekte onder-

steunen. 

U kunt uw steentje bijdragen door deel te nemen aan de Warmste Quiz op vrijdag 16 

november. De quiz vindt plaats om 19.30 uur in de parochiezaal van Morkhoven (Goorstraat 

1). Deelnemen kost 20 euro voor een ploeg van maximaal zes spelers. 

Meer informatie en inschrijvingen: julie_ve_1984@hotmail.com

Peulvruchten, soorten 
en nut

Ooit al kousenband geproefd, of 

gehoord van de pronkboon? Ze 

behoren tot de vele soorten peulvruch-

ten die u ziet passeren tijdens de lezing 

van de Vrouwenraad. U krijgt de beste 

bonentips en inspiratie om heerlijk, 

gezond en goedkoop te eten. De lezing 

vindt plaats op vrijdag 16 november om 

14 uur in het Koetshuis in het 

Stadspark. De toegang is gratis en 

iedereen is welkom. 

Meer informatie: Louisa Van Sand, 

tel. 014-22 00 55

Wandelmeedag in Morkhoven

De Herentalse Wandelclub en de sportraad nodigen iedereen uit om op zaterdag 10 november 

mee te komen wandelen langs de prachtige wegen, bossen en velden van Morkhoven. U kunt 

kiezen tussen een wandeling van 4, 7, 10, 15 of 20 

kilometer. Vertrekken kan tussen 7 en 15 uur aan de 

parochiezaal van Morkhoven (Goorstraat 1). Na 

afloop kunt u hier nog gezellig napraten bij een hapje 

en een drankje. Deelnemen kost 1,50 

euro.

Meer informatie:
www.herentalsewandelclub.be
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Geboorten

Overlijdens

Huwelijken

Huwelijksaankondigingen

november 2018

04/09 Twan, zoon van Noémie Huysmans en Wim Govaerts
04/09 Floris, zoon van Lisa Bergmans en Ben Maes
07/09 Paloma, dochter van Petra Geeraerts en Boy Pardon
07/09 Maria, dochter van Petra Geeraerts en Boy Pardon
07/09 Arthur, zoon van Sien Menten en Philippe Schaaf
09/09 Milan, zoon van Arjan De Kinder en Bart Deckers
11/09 Jerome, zoon van Hilde Van Grieken en Yves De Lat
16/09 Linde, dochter van Leen Proost en Hans Truyts
18/09 Will, zoon van Marjolein Steurs en Steven Van der Weijen
18/09 Lyo, zoon van Elien Verheyen en Dylan Van Hove
19/09 Lina, dochter van Petra Verhaegen en Tom De Schrijver
21/09 Mon, zoon van Lotte Lambaerts en Stijn Lankers

06/09 Alberta Heylen (96), weduwe van Modestus Dieltjens
06/09 Maria Cambré (82), echtgenote van Karel Gerits
07/09 Frederick Wilson (81), echtgenoot van Clementina Gybels
07/09 Gustaaf Janssens (81), weduwnaar van Anna Pauwels
07/09 Frans Anthonis (85), echtgenoot van Simone Van Grieken
10/09 Lydia Van den Bulck (80), echtgnote van Franciscus De Busser
10/09 Angèle Van den Broeck (86), weduwe van Frans Moons
11/09 Ludo Mens (61), echtgenoot van Antoinetta Kort
12/09 Franciscus Hardies (94), weduwnaar van Jozefina Moorkens
12/09 Patricia Koeckoekx (99), weduwe van Emile Taverniers
13/09 Andrea Peeters (74), echtgenote van Roger Eyckmans
15/09 Maria Heylen (87), weduwe van Gommaar Hermans
16/09 Nicole Hernaut (74), weduwe van Raphael Evenepoel
17/09 Coleta Van Rooy (88), weduwe van Jozef Voet
17/09 Frans Marien (88), echtgenoot van Leonia Cloots
20/09 Leo Snoeys (97), echtgenoot van Helena Van Dyck
23/09 Josephina Stroybant (83), weduwe van Louis Aerts
23/09 Rosa Spiessens (81), weduwe van Jozef Salaets
24/09 Renaat Peeters (73)
25/09 Jozef Avonds (80), weduwnaar van Louisa Van Gansen
30/09 Marie Leysen (87), weduwe van Jan Bruyndonckx

Kevin Van Olmen en Cindy Verboven

Pieter Vanhoudt en Daniela Boone
Marc Van Sande en Tinneke Van Opstal
Mario Verstappen en Annick Verlinden
Luc Lauwers en Snejina Mateeva
Bart Van De Perre en Ilse Coopmans
Davis Abhulimen en Mercy Izievbegie
Zhaklin Daullja en Bleona Cela
Agut Nadales en Evelien Campo

Foto: Michiel Vanhoudt



8 3661220

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. 
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Van 10/10 
tot 01/12

TENTOON Stedelijke Academie voor 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

Van 19/10 
tot 11/11

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

DO 01/11 SOCIO Eetdag De Dorpel / Zaal 't Hof, Grote Markt 41 / Van 12 
tot 18 uur

Van 02/11 
tot 25/11

TENTOON Marianne Turck / Kasteel Le Paige / op vrijdag, 
zaterdag en zondag van 14 tot 17 uur

VR 02/11 THEATER Danni Heylen en Linda De Ridder – Danni & De Ridder / 
cc 't Schaliken, Grote Markt 35 / 20 uur

ZO 04/11 NATUUR Natuurpunt – Turen naar vogelkuren / Vogelkijkhut 
Snepkensvijver, Lichtaartseweg / 9 uur / Info: Julien, 
tel. 014-51 61 57

KLASSIEK Toon Fret en Veronika Iltchenko  – Fluit en piano 
(aperitiefconcert) / Lakenhal / 11 uur

WANDEL Winterwandeling / Berkemus, Voortkapelseweg 2 / 
14.30 uur

DI 06/11 RAAD Gemeenteraad / Raadzaal administratief centrum, 
Augustijnenlaan 30 / 20 uur

WO 07/11 CREA Trachique – Romantische kaarsjes / De Cirkel, 
Lierseweg 132 / Van 13 tot 16.30 uur

DO 08/11 RAAD Milieuadviesraad / Administratief centrum, 
Augustijnenlaan 30 / 20 uur

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

CREA Breiclub de Wollies / De Cirkel, Lierseweg 132 / Van 13 
tot 16.30 uur

THEATER HETPALEIS – Het kleine sterven / cc 't Schaliken / 20 uur

VR 09/11 LEZING Dirk Draulans - In de greep van je genen / Bibliotheek, 
Gildelaan 13 / 20 uur

11.11.11 Winkelactie Herentals

MUZIEK Sarah Ferri & String Quartet – Churches / Sint-
Niklaaskerk,  Morkhoven / 20 uur  

ZA 10/11 QUIZ Vijfde Theaterlingquiz / kOsh Campus Collegestraat / 
20 uur

FUIF Oldieavond / Zaal 't Hof, Grote Markt 41

11.11.11 Winkelactie Herentals en deur-aan-deur-actie 
Noorderwijk

WANDEL Wandelmeedag / Parochiezaal Morkhoven, Goorstraat 
1 / Van 7 tot 15 uur

ZO 11/11 VERKOOP Tweedehandsbeurs Gezinsbond / Zaal 't Hof, Grote 
Markt 41 / Van 14 tot 16 uur

TUIN TuinHier – Groenblijvende planten / Eetzaal kOsh 
Campus Scheppersstraat / 10 uur

11.11.11 Winkelactie Herentals

WANDEL Winterwandeling / Den Druyts, Grote Markt 30 / 14.30 
uur

DI 13/11 SENIOR Grijze panters – De Geelse gezinsverpleging door de 
eeuwen heen / Convent2, Augustijnenlaan 26/1 / 14 
uur

MUZIEK Somebody Called Me Sebastiaan – Boke Hertals  / 
Foyer cc 't Schaliken / 12.15 uur

WO 14/11 CREA Trachique – Mandala suncatchers / De Cirkel, 
Lierseweg 132 / Van 13 tot 16.30 uur

INFO Wereld Diabetes Dag / AZ Herentals, Nederrij 133 / Van 
13 tot 16 uur

DO 15/11 SOCIO Alegria - Gelaatsverzorging / Oud Gasthuis, Nederrij 
133/A / Info: gsm 0475-54 71 44

THEATER Lazarus / Arsenaal en Kopergietery  Buzz / cc ’t 
Schaliken / 20 uur

 –

Van 16/11 
tot 16/12

TENTOON Izabel Angerer / Lakenhal / op vrijdag, zaterdag en 
zondag van 14 tot 17 uur 

VR 16/11 VROUW Vrouwenraad – Peulvruchten, soorten en het nut ervan 
/ Koetshuis, Stadspark / 13.30 uur / Info: Louisa Van 
Sand, tel. 014-22 00 55

QUIZ De Warmste Quiz t.v.v. Siebe Van Reusel Fonds / 
Parochiezaal Morkhoven, Goorstraat 1 / 19.30 uur

WOORD Bart Moeyaert, Esmé Bos en Bart Voet – Broere / cc 't 
Schaliken / 20 uur 

ZA 17/11 FIETS Fietsgraveren / Verkeerspark Vorselaarsebaan / Van 13 
tot 16 uur

JEUGD Aankomst Sinterklaas / Jachthaven / 14 uur

UIT Gezinsbond Herentals – Gezelschapsspellendag / 
Zolder Oud Gasthuis, Nederrij 133/A / Van 13.30 tot 
22.30 uur

ZO 18/11 WANDEL Winterwandeling / Tennisclub Ter Heyde, 
Lichtaartseweg 216/1 / 14.30 uur

FAMILIE Kunstendag voor Kinderen / cc ’t Schaliken / 12.30 uur

MA 19/11 BLOED Bloedinzameling Rode Kruis / Zaal 't Hof, Grote Markt 
41 / Van 17 tot 20.30 uur

SENIOR Seniorenweek – Voetmassage / Convent2, 
Augustijnenlaan 26/1

INFO Infoavond Van kinderbijslag naar Groeipakket / Huis 
van het Kind, Lierseweg 132 / Van 19 tot 21 uur

KOKEN Vzw De Fakkel – Workshop Groenten² / Boerenkrijglaan 
16 / 13.30 uur

DI 20/11 SENIOR Curve bowls voor 55-plussers / De Vossenberg, 
Markgravenstraat 107 / 13 uur

WO 21/11 UIT VIVA-SVV – Kook- en smulavond met chocolade / 
Well2Day-centrum, Zandstraat 42 / 20 uur

INFO Energiesnoeiers – Switch-campagne / Convent2, 
Augustijnenlaan 26/1 / Van 13 tot 16 uur

SENIOR Seniorenweek – Appelbeignets / Convent2, 
Augustijnenlaan 26/1 / 14.30 uur

CREA Trachique – Kerstkrans van pet / De Cirkel, Lierseweg 
132 / Van 13 tot 16.30 uur

DO 22/11 SOCIO Alegria – Hand- en voetmassage / Oud Gasthuis, 
Nederrij 133/A / Info: gsm 0475-54 71 44

SENIOR Grijze panters – Bezoek Hof van Busleyden in 
Mechelen / Info: Joke, tel. 014-22 04 07

CREA Breiclub de Wollies / De Cirkel, Lierseweg 132 / Van 13 
tot 16.30 uur

VR 23/11 SENIOR Seniorenweek – Voetmassage / Convent2, 
Augustijnenlaan 26/1

LEZING Koen Aerts – Bevrijding, collaboratie en repressie / 
Bibliotheek, Gildelaan 13 / 20 uur

ZA 24/11 SOCIO Mosselfeest Den Brand / De Vesten, Augustijnenlaan 
31 / Van 11.30 tot 14 uur en van 16 tot 18.30 uur

MUZIEK Harmonieorkest Sint-Jozefscollege – Rememberance 
concert / Feestzaal kOsh Campus Collestraat / 20 uur

MUZIEK Rocking Thals 4 Live / Zaal 't Hof en JC2200 / Vanaf 14 
uur

HUMOR Matthias Romir – Life Is … (short stories) (+8 jaar) / cc 't 
Schaliken / 20 uur  

ZO 25/11 MUZIEK Harmonieorkest Sint-Jozefscollege – Rememberance 
concert / Feestzaal kOsh Campus Collestraat / 15 uur

TUIN TuinHier – Telen onder glas / Eetzaal kOsh Campus 
Scheppersstraat / 10 uur

WANDEL Winterwandeling / Hidrodoe, Haanheuvel 7 / 14.30 uur

MA 26/11 BLOED Bloedinzameling Rode Kruis / Zaal ’t Hof, Grote Markt 
41 / Van 17 tot 20.30 uur
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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: 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 De Vossenberg / Van 13.30 tot 16 uur

Elke vrijdag Aquafitness Netepark / Van 14 tot 14.50 uur

GEZONDHEIDSWANDELINGEN

Elke maandag en woensdag Netepark / 10 uur

Elke dinsdag Convent2 / 10 uur

Elke woensdag Convent2 / 13.30 uur

Elke dinsdag Parochiezaal Morkhoven / 19 uur / 
Info: Jos Verlinden, gsm 0479-95 15 02

Parochiecentrum Noorderwijk / 19 uur / 
Info: Jules Van Olmen, gsm 0486-49 18 21

Op feestdagen zijn er geen wandelingen.

DI 27/11 RAAD Gemeenteraad / Raadzaal administratief centrum, 
Augustijnenlaan 30 / 20 uur

SENIOR Neos Herentals – Paul Broos: Wandelen doorheen de 
geschiedenis van de geneeskunde / Convent2, 
Augustijnenlaan 26/1 / 14 uur

FILM Lady Bird / cc 't Schaliken / 20 uur

WO 28/11 RAAD Raad voor Maatschappelijk Welzijn / Administratief 
centrum, Augustijnenlaan 30 / 20 uur

11.11.11 Gespreksavond met Abdell Baset / Dorpshuis 
Noorderwijk, Ring 26 / 20 uur

CREA Trachique – Creatieve kerstboom / De Cirkel, Lierseweg 
132 / Van 13 tot 16.30 uur

VROUW Femma Mixinthals – Workshop dim sum / Grote Markt 
8 / 19.30 uur

FILM The Post / cc 't Schaliken / 14.30 uur

DO 29/11 INFO Infoavond tankslag IOK / Administratief centrum, 
Augustijnenlaan 30 / 20 uur

SOCIO Alegria – Feestelijke deurkrans maken / Oud Gasthuis, 
Nederrij 133/A / 13.30 uur / Info: gsm 0475-54 71 44

CREA Breiclub de Wollies / De Cirkel, Lierseweg 132 / Van 13 
tot 16.30 uur

Van 30/11 
tot 23/12

TENTOON Ludo Glorie – Het is voldoende om de stenen te laten 
zingen / Kasteel Le Paige / op vrijdag, zaterdag en 
zondag van 14 tot 17 uur

VR 30/11 UIT Sinterklaas en Zwarte Piet delen snoep uit op de 
vrijdagmarkt / Grote Markt, Hofkwartier, 
Augustijnenlaan

JAZZ Sal La Rocca Quartet – Jazz@RElaX  / Schouwburg Rex, 
Smallestraat 2, 2400 Mol / 20.15 uur 

Elke dinsdag
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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

Zitdagen

 

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

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

Helemaal Herentals 

Kadocheques

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).
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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  

0800-13 500 

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
17.00-19.00

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

NA AFSPRAAK
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Gesloten op donderdag 1, vrijdag 2 en 
donderdag 15 november

Gesloten op donderdag 1, vrijdag 2 en 
donderdag 15 november

Gesloten op donderdag 1, vrijdag 2 en 
donderdag 15 november

Gesloten op donderdag 1, vrijdag 2 en 
donderdag 15 november

Gesloten op donderdag 1, vrijdag 2 en 
donderdag 15 november

Gesloten op donderdag 1, vrijdag 2 en 
donderdag 15 november

Gesloten op donderdag 1, vrijdag 2 en 
donderdag 15 november

Gesloten op donderdag 1, vrijdag 2 en 
donderdag 15 november

Gesloten op donderdag 1, vrijdag 2 en 
donderdag 15 november

Gesloten op donderdag 1, vrijdag 2 en 
donderdag 15 november

Gesloten op donderdag 1, vrijdag 2, 
donderdag 15 en vrijdag 16 november

Gesloten op donderdag 1 en donder-
dag 15 november

Gesloten op donderdag 1 en donder-
dag 15 november

Gesloten op donderdag 1, vrijdag 2 en 
donderdag 15 november

Openingstijden herfstvakantie (27/10 - 4/11)
Op werkdagen zijn alle zwembaden open van 14 tot 21 uur. Trimzwemmers kunnen in het wedstrijdbad terecht van 7.30 uur tot 8.30 uur en van 12 tot 13 
uur. Van 14 tot 16 uur is het wedstrijdbad een pretbad. Tijdens het weekend en op donderdag 1 november zijn de zwembaden open van 9 tot 17 uur.


