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Veilig naar school? Volg de schoolroutekaart!
Tijdens het schooljaar nemen elke dag duizenden kinderen en
jongeren deel aan het verkeer. Een veilige route van en naar school is
dan ook zeer belangrijk. Een nieuw hulpmiddel daarbij is de schoolroutekaart. De kaart staat einde augustus op de website van de stad.
Via de kaart vindt elke student de veiligste route naar school. De
routes lopen zo veel mogelijk via fietspaden, beveiligde kruispunten
en autoluwe straten. De schoolroutekaart ontstond na een bevraging
bij ouders en leerlingen en is het resultaat van een samenwerking
tussen het stadsbestuur, de Herentalse scholen, de lokale politie,
provincie Antwerpen en Route2School.
Het stadsbestuur zorgt er bij het begin van het schooljaar ook voor dat
voetpaden en fietspaden naar de scholen goed onderhouden en net
zijn. Ook de Lokale Politie Neteland steekt een handje toe. Tijdens de
eerste twee weken van september houdt een dertigtal politiemensen
het verkeer in het oog aan drukke kruispunten, invalswegen en in de
onmiddellijke omgeving van de scholen.
De basisscholen Wijngaard, Zandkorrel en (W)Onderwijs organiseren
dit jaar opnieuw een schoolstraat. Dit betekent dat er bij het begin en
het einde van de schooldag geen autoverkeer is toegestaan in de
omgeving van de schoolpoort. Dat maakt het voor de leerlingen
veiliger om met de fiets of te voet naar school te komen.
www.herentals.be/schoolroutekaart

voorwoord ...
Beste mede-Herentalsenaar
Deze maand is het 75 jaar geleden dat onze stad bevrijd werd. Het begin
van 75 jaar vrede in Herentals, Noorderwijk en Morkhoven, een vrede
die een hoge tol eiste. We brengen daarom hulde aan de oud-strijders die onze eer hoog
hielden, maar ook aan de oorlogsslachtoffers. We zijn hun onze dankbaarheid en erkentelijkheid eeuwig verschuldigd. Ik wil de vrijwilligers en verenigingen die zich inzetten om mooie
herdenkingsvieringen te organiseren in onze stad daarom van harte danken.
Ook vandaag zetten velen zich vrijwillig of professioneel dagelijks in om onze veiligheid te
garanderen. Politie, brandweer, Rode Kruis, dokters, verplegers, … allemaal hulpverleners
die iedere dag voor ons paraat staan. We beseffen te weinig welke risico's deze mannen en
vrouwen voor ons nemen. Deze maand zet onze brandweerpost zijn poorten open. Kom
zeker langs. Uw aanwezigheid en erkenning zullen onze brandweerlui deugd doen.
Deze maand halen we ook een oude traditie van onder het stof. We organiseren een feest
van uw burgemeester en maken er een echt Herentals feest van, op 21 september in de
Chapelle. Gezellig samenzijn, samen genieten van lekker eten en mooie muziek, en de
opbrengst gaat integraal naar Herentalse verenigingen. Ik hoop alvast u te mogen ontmoeten in ons mooi en erkentelijk Herentals.
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WETENSWAARD
Proefopstelling met tractorsluis in Rietbroek
In de week van 9 tot 13 september komt er een
tractorsluis in Rietbroek, tussen de Lange
Eerselsstraat en Wolfstee. Met deze maatregel
wil de stad het sluipverkeer in Rietbroek
verminderen en de straat veiliger en aantrekkelijker maken voor fietsers. Het gaat om een
p ro efo p ste l l i n g , d i e i n j a n u a r i wo rd t
geëvalueerd. Landbouwvoertuigen, fietsers en
voetgangers kunnen via de sluis passeren. Het
gemotoriseerd verkeer tussen de Lierseweg en
het industriegebied kan via Wolfstee rijden.
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AgentschapLeertuin
voor integratie en inburgering is verhuisd
Het Agentschap voor Integratie en Inburgering verhuisde op 12 augustus van de Molenvest naar
Nederrij 133/A. Dat is het gebouw waar ook de sociale dienst van het OCMW zit. Het agentschap
helpt mensen die nieuw zijn in België. Wilt u het contactpunt in de Nederrij bezoeken, maak dan
eerst een afspraak.
Meer informatie: tel. 014-42 06 69, herentals@integratie-inburgering.be,
www.integratie-inburgering.be

Informatieavond voor Herentalse verenigingen
Herentals is een bruisende stad, mede dankzij de waardevolle inzet van talrijke verenigingen. Het
stadsbestuur stelt deze inzet erg op prijs en wil de erkende verenigingen nog meer ondersteunen. De stad wil de verenigingen graag betrekken bij de opmaak van dit nieuwe ondersteuningskader. Dat gebeurt tijdens een informatieavond op dinsdag 10 september om 20 uur in cultuurcentrum 't Schaliken (Grote Markt 35). Elke geïnteresseerde kan er luisteren naar het resultaat
van de voorbereidingen die de stad maakte en wordt daarna uitgenodigd om mee na te denken.
Aan het eind van de avond kunt u samen met de andere deelnemers nakaarten tijdens een
receptie. Iedereen is welkom, inschrijven is niet nodig. De toegang is gratis.

Een nieuwe rol voor de adviesraden
Op dinsdag 17 september stelt de stad de vernieuwde structuur voor van de adviesraden. De
afgelopen maanden zaten verenigingen en geïnteresseerden samen met de stad rond tafel om te
praten over hoe burgers advies kunnen geven aan de stad. Tijdens de zomervakantie kreeg
Vormingplus Kempen de tijd om de resultaten uit de workshop te verwerken tot een haalbaar
voorstel. Tijdens de voorstelling is er ruimte voor aanvullingen en opmerkingen door de deelnemers. Alle geïnteresseerden zijn welkom. De avond vindt plaats in de Lakenhal en begint om 20
uur. Inschrijven is niet nodig en de toegang is gratis.

Maak Vlaanderen mee asbestvrij
Vorig jaar keurde de Vlaamse overheid het Actieplan Asbest goed. Met dit plan wil de Vlaamse
overheid tegen 2040 Vlaanderen asbestveilig maken. Momenteel is er nog zo'n twee miljoen ton
asbest in Vlaanderen aanwezig. Als u asbest wilt verwijderen dat zich in uw woning bevindt, zit u
wellicht met veel vragen. Om die vragen op te lossen, heeft de Vlaamse website een website
gemaakt waar u alle informatie over asbest en asbestverwijdering vindt.
Meer informatie: www.asbestinfo.eu
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BUDGET
Neem deel aan de bevraging over mobiliteit
Wilt u uw stem laten doorwegen op het mobiliteitsdebat? Dan is dit uw kans! Naar aanleiding
van de week van de mobiliteit (16 - 22 september) lanceren Autodelen.net en KVLV in samenwerking met de VVSG (Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten) een bevraging over mobiliteit
in uw buurt.
Hoe verplaatst u zich meestal en wat is er in uw buurt nodig om dat (nog) vlotter te laten gaan?
Laat het weten via de enquête op www.vvsg.be/bevraging-mobiliteit-in-uw-buurt. Hoe meer
inwoners deelnemen, hoe beter we kunnen nadenken over de mobiliteit van morgen. De
bevraging loopt vanaf september. Als u deelneemt, maakt u kans op één van de tien bonnen ter
waarde van 50 euro.

Startvergadering Wereldtals
Van 22 februari tot 25 april 2020 haalt Herentals de wereld in huis. Twee maanden lang organiseren Herentalse verenigingen, organisaties en scholen verschillende activiteiten rond het thema
Noord-Zuid. Wereldtals is de noemer waaronder al deze activiteiten gebundeld worden. De
pijlers respect, verbondenheid en diversiteit staan centraal. Tijdens Wereldtals kunt u dicht bij
huis kennismaken met andere culturen, gewoonten en gebruiken. Een kijkje in het 'anders zijn'
maakt het leven rijker en waardevoller.

Woonzorgcentrum SintAnna zoekt vrijwilligers
Hebt u wat vrije tijd over en wilt u zich
graag inzetten voor ouderen?
Woonzorgcentrum Sint-Anna aan de
Vorselaarsebaan is op zoek naar
vrijwilligers die de rolstoelfiets willen
besturen, avondwandelingen willen
begeleiden of willen helpen bij naai- en
herstelwerk.
Meer informatie:
vrijwilligerscoördinator Kelly
Huysmans, tel. 014-24 89 46,
kellyhuysmans@ocmwherentals.be

OCMW geeft begijnhofwoning in erfpacht

Wie interesse heeft om deel te nemen of meer informatie zoekt, is op woensdag 25 september
om 20 uur welkom op de startvergadering in het administratief centrum.
Meer informatie: dienst internationale samenwerking, tel. 014-21 21 86, wereld@herentals.be

Herentals doet mee aan de
Week van de Duurzame Gemeente
Op 25 september viert de hele wereld de vierde verjaardag van de ondertekening van de Agenda
2030 van de Verenigde Naties. Dat is een langetermijnagenda met zeventien doelstellingen die
van de aarde een meer duurzame plaats moet maken tegen 2030. Deze doelstellingen worden
de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen of Sustainable Development Goals (SDG's) genoemd.
Om deze verjaardag te vieren doet Herentals, samen met meer dan zestig andere Vlaamse
steden en gemeenten, opnieuw mee aan de Week van de Duurzame Gemeente. Van 18 tot 25
september hangen we de SDG-vlag uit aan de Lakenhal en zetten we onze eigen Duurzame
Helden in de kijker met een fotoreportage in de bibliotheek van Herentals. De toegang is gratis.

Het OCMW van Herentals geeft een
woning op het Begijnhof in erfpacht.
Het gaat om de woning met huisnummer 18. De erfpacht wordt tijdens een
openbare zitting toegewezen aan de
hoogste bieder. De zitting vindt plaats
op maandag 28 oktober om 18 uur in de
raadzaal van het administratief
centrum (Augustijnenlaan 30).
Op www.herentals.be/begijnhof18
vindt u meer informatie over de woning
en de voorwaarden van de erfpacht. U
kunt de woning vrij bezichtigen op
zaterdag 28 september tussen 10 uur
en 13 uur, maar ook op weekdagen
tussen 9 en 16 uur. Daarvoor maakt u
een afspraak met de dienst patrimonium (patrimonium@herentals.be,
tel. 014-28 50 50).
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WETENSWAARD
Breng ongebruikte luiers naar de Luierbox
De kosten van luiers zijn een flinke hap uit het budget van
jonge ouders, zeker bij gezinnen die het financieel moeilijk
hebben. Om hen te helpen start het Huis van het Kind
Middenkempen met een nieuw project: de Luierbox.
Is uw baby of peuter een bepaalde maat van luier ontgroeid
en weet u niet wat u met uw overschot moet doen? Breng
de luiers dan naar de Luierbox. U vindt de Luierboxen vanaf
1 oktober in:
Ÿ de bibliotheek (Gildelaan 13)
Ÿ het administratief centrum (Augustijnenlaan 30)
Ÿ Campus Spiegelfabriek (Lierseweg 132)
Ÿ sportcomplex De Vossenberg (Markgravenstraat 107)
Ÿ het Hummeltjeshof (Augustijnenlaan 22)
U kunt de luiers ook afgeven op het consultatiebureau van
Kind en Gezin.
De ingezamelde luiers worden in pakketjes per maat
herverdeeld. Vanaf januari bezorgen de partners van het
Huis van het Kind ze dan aan de meest kwetsbare gezinnen.
Deze partners zijn de regioverpleegkundigen van Kind en
Gezin, de diensten kraamhulp, de Kringkruidenier en enkele
lokale verenigingen die gezinnen in armoede ondersteunen, zoals De Fakkel.
Wie het project extra draagkracht wil geven met een donatie of een activiteit om geld in te
zamelen, kan contact nemen met coördinator An Van Mechelen (huisvanhetkind@isom.be).

Doe mee met het Plantjesweekend
Het Plantjesweekend van Kom Op Tegen Kanker
viert dit jaar een bijzondere verjaardag. Al voor
de 25ste keer zullen honderdduizenden azalea's
hun weg vinden naar mensen die de strijd tegen
kanker een warm hart toedragen. Het belooft
dus een speciale editie te worden.
Voor het Plantjesweekend op 13, 14 en 15
september is de organisatie nog op zoek naar
helpende handen. Bent u geïnteresseerd, kom
dan op woensdag 4 september om 19 uur naar
de infoavond in Nederrij 115.
U kunt de actie uiteraard ook steunen door
tijdens het Plantjesweekend een azalea te
kopen. Een plantje kost 7 euro. De vrijwilligers
staan op de wekelijkse markten en aan verschillende supermarkten in Herentals.

Awel heeft u nodig
Jongeren wenden zich massaal tot
Awel. Dat is de Nederlandstalige
hulplijn voor kinderen en jongeren in
België. Vaak staan ze erg lang in de
wacht. Zonde, want bijna allemaal
voelen ze zich stukken beter na het
gesprek. Daarom zoekt Awel extra
vrijwillige beantwoorders. Wilt u
vrijwilliger worden? Laat het weten via
www.awel.be.

Autisme Chat luistert
en denkt met u mee
Hebt u de diagnose van autisme
gekregen en zit u met vragen? Wilt u
graag praten over uw kind, partner,
broer of zus met autisme? Neem dan
contact op met de Autisme Chat. Dat is
een gratis en anonieme chat die wordt
bemand door medewerkers van de
thuisbegeleidingsdiensten van de Liga
Autisme Vlaanderen. Zij luisteren naar
u en denken met u mee.
U kunt de chat bereiken via www.liga
autismevlaanderen.be/autismechat op
maandag, dinsdag en donderdag
tussen 18 en 22 uur en op woensdag
tussen 14 en 22 uur.

Cursus voor ouders
Zit u met vragen of twijfels over
opvoeden? Bent u benieuwd hoe
andere ouders omgaan met lastige
situaties? Dan is de groepscursus van
het Centrum voor Kinderzorg en
Gezinsondersteuning (CKG) De Kleine
Kameel misschien wel iets voor u. De
cursus start op 16 oktober en staat open
voor alle ouders met kinderen jonger
dan twaalf. U komt zeven keer samen in
de Sociale Campus Spiegelfabriek
(Lierseweg 132), telkens op woensdag
van 19.30 tot 21.30 uur. Deelnemen
kost 15 euro voor de hele training.
Meer informatie en inschrijvingen:

Meer informatie: dienst participatie en
preventie, tel. 014-24 66 43,
preventie@herentals.be
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julie.beeckman@ckgdekleinekameel.net,

tel. 03-491 69 50

OMGEVING
Hoe wonen we in de toekomst?
Hoe zullen onze kinderen en kleinkinderen wonen?
Hebben ze bossen en weiden om in te spelen?
Kopen zij nog groenten, fruit en vlees uit de buurt?
Staan zij met hun auto in de file?

De bevolking groeit, terwijl de beschikbare ruimte niet toeneemt. Willen we in de toekomst voor
iedereen ruimte om te wonen, te werken en te leven, dan moeten we nu afspraken maken over
ons ruimtegebruik. De druk op het klimaat maakt het bovendien noodzakelijk om duurzaam met
de beschikbare ruimte om te springen. In het Provinciaal Beleidsplan Ruimte Antwerpen geeft
de provincie Antwerpen aan waar ze met de ruimtelijke ordening op haar grondgebied naartoe
wil. Het beleidsplan is abstracte materie maar zal op termijn ook uw leef- en werkomgeving
beïnvloeden, of toch zeker die van uw kinderen en kleinkinderen. Geef tijdens de publieke
raadpleging van 20 augustus tot en met 18 oktober 2019 uw mening en teken zo mee aan de
ruimte van de toekomst.
Geef uw mening
Iedereen kan de conceptnota inkijken in het Provinciehuis en bij de 69 gemeentehuizen van de
provincie Antwerpen. U vindt de nota ook op www.provincieantwerpen.be/beleidsplanruimte.
Uw bedenkingen, verbetersuggesties en opmerkingen hebben een belangrijke meerwaarde.
Reageren doet u tussen 20 augustus en 18 oktober 2019 op een van de volgende manieren:
Ÿ per e-mail aan beleidsplanruimte@provincieantwerpen.be
Ÿ per aangetekende brief aan de deputatie van de provincie Antwerpen (Koningin Elisabethlei
22, 2018 Antwerpen)
Ÿ door afgifte tegen ontvangstbewijs in het Provinciehuis (Koningin Elisabethlei 22, 2018
Antwerpen)
Ÿ door afgifte tegen ontvangstbewijs tijdens een van de infomarkten.

Openbaar onderzoek
GRUP golfterrein
Witbos
De Vlaamse regering stelde het
Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan
(GRUP) golfterrein Witbos voorlopig
vast. Met dit GRUP krijgt het bestaande
golfterrein de mogelijkheid om te
evolueren naar een volwaardige
golfbaan met achttien holes. De
boogloodsen blijven behouden en
kunnen onder voorwaarden gebruikt
worden voor evenementen. Er is plaats
voor een nieuwe sporthal en een
speelbos en er komen ook fiets- en
wandelroutes op het domein. Bomen
die tijdens de aanleg gekapt worden,
worden gecompenseerd.
Het plan ligt tot en met 13 september
2019 ter inzage. U kunt het downloaden
op www.omgevingvlaanderen.be (>
lopende inspraakprocedures en
openbare onderzoeken > gewestelijke
ruimtelijke uitvoeringsplannen > GRUP
Golfterrein Witbos). U kunt het plan
ook inkijken bij het departement
Omgeving in Brussel of na afspraak bij
het stadsloket (Augustijnenlaan 30).
Hebt u bezwaren of opmerkingen, dan
kunt u ze tot 13 september doorgeven
via www.omgevingvlaanderen.be, of
met een brief die u (tegen ontvangstbewijs) afgeeft bij het stadsloket of
opstuurt naar het departement
Omgeving.
Meer informatie: www.herentals.be/
openbaar-onderzoek

Infomarkten
Op de infomarkten krijgt u een samenvatting van de conceptnota. U kunt er ook vragen stellen
aan de projectleiders. Beide infomarkten zijn doorlopend toegankelijk van 19 tot 21 uur.
Ÿ donderdag 19 september in het Provinciehuis van Antwerpen (Koningin Elisabethlei 22)
Ÿ maandag 23 september in De Warande in Turnhout (Warandestraat 42)
Blijf op de hoogte
Bent u benieuwd naar de volgende stappen om tot het definitieve Beleidsplan Ruimte te komen?
Abonneer u dan op de nieuwsbrief via www.provincieantwerpen.be/beleidsplanruimte. Op die
webpagina vindt u ook de meest actuele informatie over het proces en de aankondiging van
toekomstige inspraak- en participatie-initiatieven.
september 2019
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WONEN
Geen samenaankoop groene energie meer
De provincie Antwerpen heeft beslist om geen samenaankoop groene stroom en gas meer te
organiseren. Als u vorig jaar meedeed met de groepsaankoop, dan loopt uw contract binnenkort
af. U valt dan terug op een minder voordelig tarief. Daarom kunt u het beste in het najaar een
nieuw energiecontract afsluiten.

Energiezuinig
verbouwd? Vergeet uw
premie niet aan te
vragen!

Om het goedkoopste energiecontract te vinden, kunt u de V-test® doen op www.vtest.be. De Vtest® vergelijkt objectief de contracten van alle aardgas- en elektriciteitsleveranciers op de
Vlaamse markt. U vult enkele gegevens in (die u terugvindt op uw laatste eindafrekening) en u
krijgt een overzicht van hoeveel u het komende jaar zou moeten betalen voor de verschillende
contracten. Naast de prijzen vindt u in het overzicht ook de voorwaarden en de looptijd van het
contract en het percentage groene stroom terug.
Hebt u graag wat hulp, dan kunt u terecht bij De Fakkel (Boerenkrijglaan16). Er zijn vier inschrijfmomenten:
Ÿ Maandag 23 september van 15 tot 18 uur
Ÿ Woensdag 25 september van 9 tot 12 uur
Ÿ Dinsdag 1 oktober van 13 tot 16 uur
Ÿ Donderdag 3 oktober van 10 tot 15 uur
Breng uw laatste rekening en eventueel uw vorige eindfactuur mee. Voor meer informatie
over de inschrijfmomenten kunt u terecht bij Denise (gsm 0487-99 06 23,
vzwdefakkel@gmail.com).

Maak uw huis energiezuinig dankzij de Vlaamse
Energielening
Wilt u uw dak isoleren, nieuwe ramen plaatsen, uw verwarmingsketel vervangen of
zonnepanelen installeren? Informeer dan even of u in aanmerking komt voor de Vlaamse
Energielening. Daarmee kunt u tot 15.000 euro lenen om energiebesparende maatregelen uit te
voeren in uw woning. U betaalt 0 procent intrest en betaalt de lening terug binnen tien jaar. Er
zijn geen bijkomende kosten aan verbonden.
Sinds begin dit jaar kunt u de Vlaamse Energielening enkel nog aanvragen als u aan bepaalde
voorwaarden voldoet. Wie recht heeft op de verhoogde tegemoetkoming, een laag inkomen
heeft of geniet van het sociaal tarief voor gas en elektriciteit, behoort tot de doelgroep.
Meer informatie: ellen.vanhoudt@iok.be, tel. 014-57 42 79, www.iok.be/energielening

Wordt u een verwarmingscoach?
De provincie Antwerpen is op zoek naar
vrijwilligers die andere mensen willen coachen
om bewuster te verwarmen en zo energie te
besparen. Als vrijwilliger gaat u op huisbezoek
bij geïnteresseerde gezinnen in Herentals en
omgeving. U geeft hen tips op maat en helpt
hen bij het zuinig instellen van hun verwarming.
U hoeft hiervoor geen verwarmingsspecialist te
zijn. De provincie zorgt voor een opleiding,
materiaal en checklists.
Bent u geïnteresseerd? Bekijk de volledige vacature op www.provincieantwerpen.be (>
verwarmingscoach) of stuur een e-mail naar verwarmingscoaches@provincieantwerpen.be.
Inschrijven kan nog tot 30 september.
6
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Als u energiebesparend renovatiewerk
uitvoert, kunt u via de energiepremies
van de Vlaamse overheid een deel van
uw investering terugverdienen. Zo
ontvangt u een energiepremie wanneer
u investeert in nieuwe ramen, isolatie,
een warmtepomp of een zonneboiler.
Voert u minstens drie verschillende
maatregelen binnen vijf jaar uit en
voldoet uw woning aan de voorwaarden, dan krijgt u boven op de gewone
premies een totaalrenovatiebonus. Die
kan tot 4.750 euro bedragen voor een
woning en tot 2.375 euro voor een
appartement. U hoeft hiervoor niets
extra te doen.
Meer informatie:
www.energiesparen.be/
premieaanvragen

Speel op zeker: ga na of op uw grond ooit een
tankstation stond
Bent of was u uitbater van een tankstation? Of
stond er op uw eigendom ooit een tankstation?
Dan kan de bodem verontreinigd zijn en moet u
hem laten saneren. In dat geval kunt u een
beroep doen op het bodemsaneringsfonds voor
tankstations (BOFAS). BOFAS betaalt de
gemaakte kosten terug of saneert de grond voor
u. Maar snel zijn is de boodschap: op 8 november 2019 loopt de aanvraagperiode af!
Uitbaters van tankstations kennen BOFAS al
langer. Maar niet iedereen is er zich van bewust
dat er op zijn grond ooit een tankstation werd
uitgebaat. In dat geval wordt u door BOFAS geïnformeerd. Hebt u recent een brief van BOFAS
ontvangen? Negeer die dan vooral niet. Maar ook als u geen brief hebt ontvangen en twijfelt,
doet u er goed aan om contact op te nemen met BOFAS om de voorgeschiedenis van uw perceel
na te gaan. Want ook al heeft de grond intussen een andere bestemming gekregen, het risico
blijft.
Meer informatie: www.bofas.be, help@bofas.be, tel. 02-788 29 00

De bladkorven zijn in aantocht
Herentals heeft heel wat mooie bomen in het straatbeeld. Deze bomen zijn waardevol voor
mens en natuur, maar kunnen in het najaar hinder veroorzaken door hun bladval. Door de
afgevallen bladeren kunnen stoepen glad worden en rioolkolken verstopt raken. De groendienst
heeft in de herfst de handen meer dan vol, maar gelukkig hebben veel buurtbewoners de
gewoonte om de bladeren zelf op te ruimen. Om de buurtbewoners te helpen, plaatst de stad in
verschillende straten bladkorven. De groendienst komt verschillende keren langs om de
bladkorven te legen. In straten waar geen bladkorven staan, veegt de stad de bladeren op.
In de bladkorven mogen alleen bladeren van bomen die tot het openbaar domein behoren.
Bladeren van bomen en struiken die op privé-eigendom staan, moet u zelf verwerken. Dat kan
door ze te composteren, in de gft-bak te doen of naar het recyclagepark te brengen. Elk
Herentals gezin mag per jaar 50 kilogram tuinafval gratis naar het recyclagepark brengen.

Behaag Onze Kempen!
In september en oktober kunt u
streekeigen haagplanten, fruitbomen,
klimplanten en heesters aankopen via
de actie Behaag Onze Kempen. Om de
bijenpopulatie te ondersteunen, kunt u
ook biobloemenzaad voor bloemenweiden en biobloembollen kopen. Een
bijenbosje biedt dan weer een ideale
combinatie van planten om bijen naar
uw tuin te lokken en de biodiversiteit in
uw buurt te versterken.
Wilt u weten welke planten en bomen
geschikt zijn voor uw tuin? Neem dan
een kijkje in de gratis infobrochure of op
www.iok.be/bok. Op zaterdag 19
oktober kunt u ook deelnemen aan een
inspiratiewandeling. Die start om 14
uur aan de Wereldwinkel (Begijnhof
29). Tijdens de wandeling geeft Joeri
Cortens u meer informatie over het
aangeboden plantgoed. Daarna kunt u
ook specifieke vragen stellen over de
inrichting van uw tuin.
Bestellen kan tot 20 oktober via het
bestelformulier op www.iok.be/bok.
Een papieren bestelformulier vindt u
aan het onthaal van het stadsloket. Als u
de betaling via een overschrijving in
orde hebt gebracht, kunt u het plantgoed afhalen in de Stedelijke Werkplaats (Hemeldonk 8) op zaterdag 23
november tussen 9.30 uur en 11.30 uur.
Meer informatie: www.iok.be/bok,
behaag.onze.kempen@iok.be

Tip: afgevallen bladeren kunt u gerust onder heesters en rond vaste planten laten liggen. De laag
bladeren beschermt de wortels tegen vorst, verbetert het bodemleven en gaat verdamping van
het grondwater tegen. Breng een beetje aarde op de bladeren aan om te voorkomen dat ze
wegwaaien.

Stad neemt maatregelen tegen duivenprobleem
Het stadsbestuur bindt de strijd tegen wilde duiven aan. Duiven horen bij de stad maar op
verschillende plaatsen zorgen de dieren voor flink wat overlast. Vooral aan de Sint-Bavokerk in
Noorderwijk, op de Molenvest en aan de overdekte bushalte op de Grote Markt zitten er te veel
duiven. Hun uitwerpselen ontsieren het straatbeeld en beschadigen gebouwen en voertuigen.
Daarom doet de stad de komende maanden een beroep op een gespecialiseerde firma die de
nodige maatregelen neemt om de duivenpopulatie terug te dringen. Daarom is het belangrijk
dat u duiven niet voedert. Het voedsel geeft duiven genoeg kracht om zich voort te planten. Het
voedsel dat de duiven niet opeten, trekt bovendien ratten en ander ongedierte aan. Wist u
trouwens dat u voor het voederen van duiven een GAS-boete kunt krijgen?
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DEMENTIEVRIENDELIJKE GEMEENTE
Herentals kreeg in 2015 het label 'dementievriendelijke gemeente'. Dankzij de inspanningen van
een enthousiast team en de medewerking van tal van partnerorganisaties kunt u regelmatig
lezingen, tentoonstellingen, theater- en filmvoorstellingen over dementie bijwonen. Maar
Herentals biedt nog meer dienstverlening voor mensen met dementie en hun familie. Zo
willen we er samen voor zorgen dat mensen met dementie niet alleen komen te staan, maar
blijven deel uitmaken van een dementievriendelijke samenleving.

Werkgroep dementie

Infopunt Dementie

Maak kennis met de werkgroep dementie van Herentals. Van links
naar rechts: Betty, Yolanda, An, Hilde, Lieve, Kristien en Rosette.
Hanne, Marianne en Dany staan niet op de foto.

Bij het Infopunt Dementie in Convent2 kunt u terecht met al uw
vragen over dementie. Maakt u zich ongerust over iemand in uw
omgeving? Vermoedt u dat er meer aan de hand is dan vergeetachtigheid? Wilt u info over opvangmogelijkheden? Bel naar het Infopunt
Dementie: 014-28 20 00.
De medewerkers ondersteunen u graag en kunnen u in contact
brengen met specialisten.

Praatcafés
In dienstencentrum Convent2 zijn er regelmatig praatcafés voor
mantelzorgers, familieleden, scholen en professionelen uit de
thuiszorg- en zorgsector. Er is telkens iemand die komt spreken over
een onderwerp dat met dementie te maken heeft. Na de toelichting is
er gelegenheid tot vragen stellen. De data en onderwerpen vindt u in
de Stadskrant.

Familiegroep (jong-)Dementie Herentals

Dagopvang in Cado Herentals

De Familiegroep Dementie (van de Alzheimerliga Vlaanderen) brengt
mantelzorgers en familieleden van personen met dementie in contact
met elkaar. Zij komen elke maand samen om ervaringen uit te
wisselen. De data en onderwerpen vindt u in de UiT-kalender achteraan in de Stadskrant.

Cado Herentals is een dagopvangcentrum van Thuiszorg Kempen. Het
bevindt zich in de gerenoveerde gebouwen van woonzorgcentrum
Sint-Anna aan de Vorselaarsebaan. Cado staat voor Collectief
Autonome DagOpvang. Ouderen, zorgbehoevenden en mensen met
dementie kunnen er een gezellige, huiselijke dag doorbrengen. Voor
meer informatie kunt u mailen naar coord.cado@iok.be.

Wilt u meer informatie, kijk dan op
www.familiegroepdementie-herentals.be of bel 0477-84 40 21.

Lezing over jongdementie
Bij dementie denken we spontaan aan oudere patiënten. Toch zijn
er ook heel wat mensen die reeds voor hun 65ste de diagnose van
dementie krijgen. We spreken dan van jongdementie. Omdat deze
vorm van dementie niet zo bekend is, nodigt de Familiegroep
Dementie professor Christine Van Broeckhoven uit om er een
lezing over te geven. De lezing vindt plaats op dinsdag 1 oktober
om 20 uur in cultuurcentrum 't Schaliken (Grote Markt 35). De
toegang is gratis maar u moet zich wel vooraf inschrijven.
Meer informatie en inschrijvingen: Familiegroep Dementie,
gsm 0477-84 40 21, herentals@alzheimerliga.be
8
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Fototentoonstelling en fotoboek
De reizende fototentoonstelling Als je niet meer weet dat je vergeet
wil een genuanceerd beeld rond dementie brengen. Verenigingen,
scholen, zorgorganisaties, woonzorgcentra en bedrijven kunnen de
tentoonstelling gratis lenen in het dienstencentrum.
Met het fotoboek Herentals, vroeger en nu kunt u samen foto's
bekijken en herinneringen ophalen. Het boek kost 10 euro en is te
verkrijgen bij de dienst toerisme en in dienstencentrum Convent2.

Bak cupcakes ten voordele van het
alzheimeronderzoek
De stichting Alzheimer Onderzoek organiseert in
september de vierde Belgische Alzheimer
Cupcake Maand. Bak samen met vrienden,
familie, clubgenoten of klasgenoten cupcakes
en verkoop ze ten voordele van het onderzoek tegen alzheimer. U kunt de opbrengst
storten op rekening BE83 0017 5620 5915.
Meer informatie: www.stopalzheimer.be,
tel. 02-424 02 04

Kunst om niet te vergeten
Personen met dementie kunnen, samen met een mantelzorger of
vrijwilliger, een cursus volgen in de Stedelijke Academie voor
Beeldende Kunst. U gaat er op een zinvolle en creatieve manier samen
aan de slag. Inschrijven kan via www.herentals.be/kunstacademie.
Met de Vrijetijdspas krijgt u korting; vraag na of u er recht op hebt!

Eerste hulp bij dementie
Als u voor het eerst met dementie geconfronteerd wordt, bij uzelf of
bij iemand in uw omgeving, roept dat veel vragen op. Om u te helpen
in deze onzekere periode kunt u bij de bibliotheek in de Gildelaan een
Eerste Hulp Bij Dementie-trolley, of kortweg EHBD-trolley, ontlenen.
Het karretje bevat verschillende hulpmiddelen in verband met
dementie, zoals informatieve boeken, kinderboeken, cd's en dvd's.
Vraag ernaar aan de infobalie.

Fiche vermiste personen
Mensen met dementie vinden soms de weg naar huis niet meer terug,
of ze vertonen wegloopgedrag en gaan op zoek naar plaatsen uit hun
verleden. Als een persoon met dementie vermist is, kan de 'fiche
vermiste personen' u een houvast bieden om gericht te kunnen
zoeken. U vindt de fiche op www.herentals.be/dementie.
Op de fiche vindt u eerst een opsomming van de acties die u moet
ondernemen wanneer u vaststelt dat er iemand vermist is. Daarna is
er plaats om de gegevens van de persoon met dementie en de
gegevens van contactpersonen in te vullen. Dit deel kunt u vooraf
invullen. Op het moment dat er zich effectief een onrustwekkende
verdwijning voordoet, kunt u samen met de politie een actuele
persoonsbeschrijving geven en noteren welke (zoek)acties al zijn
uitgevoerd.

Dementievriendelijke wandeling
De dementievriendelijke stadswandeling neemt u mee langs de
historische plekjes van Herentals. Aan de hand van vragen in de
brochure kunt u samen herinneringen ophalen. De gratis brochure is
te verkrijgen bij de dienst toerisme en in dienstencentrum Convent2.

Meer informatie:
Dienstencentrum Convent2, Augustijnenlaan 26/1,
tel. 014-28 20 00, dienstencentrum@ocmwherentals.be
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OPEN MONUMENTENDAG
Montmartre op het Begijnhof
Op zondag 8 september vindt de tiende editie van Montmartre plaats.
In de schilderachtige omgeving van het Begijnhof tonen tientallen
kunstenaars hun manier van werken. U kunt er onder meer schilders,
beeldhouwers, juweelontwerpers en keramisten aan het werk zien.
Speciaal voor deze feesteditie brengt de afdeling keramiek van de
Stedelijke Academie voor Beeldende Kunst een bakoven mee, die
mooie effecten geeft aan hun kunstwerken.
Aan het Fundatiehuis kunt u genieten van een muzikaal programma
vol jazz, folk en poëzie. Bezoekers kunnen er verpozen met een hapje
en een drankje. In het bijzonder zijn er enkele vegetarische lekkernijen
die verkocht worden ten voordele van een Indiaas schooltje.
Montmartre begint om 11 en eindigt om 18 uur.

Op zondag 8 september neemt Herentals opnieuw deel
aan de Open Monumentendag, het grootste culturele
eendagsevenement van Vlaanderen.

Bruggen en wegen in Herentals
Tentoonstelling
kOsh Campus Bovenrij, Bovenrij 30
Van 10 tot 17 uur kunt u gratis de tentoonstelling Alle wegen leiden
(niet) naar Herentals bezoeken. In de Kempen kwam de aanleg van
steenwegen pas na 1830 goed op gang. Binnen de stad waren wel al
een aantal straten gekasseid. Van de oude stadspoorten zijn de
Bovenpoort en de Zandpoort bewaard gebleven. Een deel van de
Nonnenvest geeft nog een getrouw beeld van de wallen.
Herentals werd doorsneden door verscheidene vlietjes. In 1839 werd
de Kleine Nete een bevaarbare waterloop. Kort daarop werd de
Kempische Vaart aangelegd, dwars door de stad, met draaibruggen.
De aanleg van het Albertkanaal in de jaren dertig veroorzaakte een
grondige verandering in de verkeerssituatie.

Open dag Sint-Sebastiaansgilde
Op de Open Monumentendag zet de Sint-Sebastiaansgilde haar
deuren weer wagenwijd open. Aan de Gildekamer op het Begijnhof
vergasten de leden u op een biertje, een pannenkoek of een smakelijke bakharing. Aan de schietstand kan jong en oud kennismaken met
het boogschieten.

Wandelingen
kOsh Campus Bovenrij, Bovenrij 30
Om 10 uur kunt u deelnemen aan de natuur- en erfgoedwandeling
Buiten de muren. Tussen de Bovenpoort, de ring en het kanaal ligt
meer onverwacht erfgoed dan u denkt. De wandeling neemt u mee
langs oude wegen en nieuwe straten, zoals de Paradijsstraat,
Boerenhol en het Pulstraatje. U wandelt langs de oudste tuinwijk van
Herentals, de drie fonteinen en de voormalige molens van de
Honsberg, twee verdwenen gasketels en zelfs een ijzertijdboerderij en
velodroom.
Om 14 uur start de wandeling Herentals in en uit langs de poorten.
Met een stadsgids wandelt u tussen de Zandpoort en de Bovenpoort
en langs de vroegere wallen. Deelnemen aan de wandelingen is gratis.
10
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Tentoonstelling dienstencentrum
Tussen 11 en 18 uur stellen de cursisten tekenen en schilderen van
dienstencentrum Convent2 hun werken tentoon in buurtcafé 't
Begijntje (Begijnhof 26/B). De hobbygroep van Convent2 kunt u aan
het werk zien in een tentje in de tuin van het Begijnhof.

De kerken en het Begijnhofmuseum
De Sint-Waldetrudiskerk, de Sint-Catharinakerk en het Begijnhofmuseum zijn open van 14 tot 17 uur.

Barto

4+

Straattheater om 15 uur en 16.15 uur
op het buitenplein

Den Draad

3+

Animatie, doorlopend vanaf 14 uur
op de Grote Markt

Circus Marcel
Home Made

Barto is een komische en excentrieke figuur
die u verleidt met zijn technische stunts en
zijn grappige presentatie. Hij verwringt en
verdraait zijn lichaam, jongleert en koorddanst. Barto studeerde bewegingstheater in
Parijs en kaapte prijzen weg op de grote
internationale festivals. Hij presenteerde zijn
act in alle werelddelen en in acht verschillende talen.

6+

Straattheater om 14.15 uur en 16.30 uur
op de Grote Markt

Met touw en een overdosis fantasie kunt u
alles maken. Dat bewijst Den Draad.
Kinderen kunnen zich uitleven en hun wilde
creativiteit botvieren op deze maffe speelinstallatie.
Home Made is een acrobatische circusvoorstelling waar het spelplezier vanaf spat. Een
enthousiaste doe-het-zelver, een knutselende muzikant en twee vrolijke en prettig
gestoorde acrobates vinden elkaar in hun
zoektocht naar eenvoud.

Mina's House Rats
Wandelfanfare om 13.45, 15.30 en 16.45 uur
op de Grote Markt en het buitenplein
Mina's House Rats is een zeskoppige
muziekband uit Herentals en omstreken. De
band speelt vrolijke muziek op straten,
pleinen en in zalen. Het repertoire bestaat uit
bekende en minder bekende liedjes, en uit
aanstekelijke pop-, jazz- en funkdeuntjes.

Locorotondo
Circusinitiatie
Animatie, doorlopend vanaf 14 uur

4+

Piet Kusters en
Stefan Paridaen

5+

Theater om 15 uur en 16.15 uur
in de schouwburg
Piet Kusters en Stefan Paridaen lezen,
voorspellen en beïnvloeden gedachten. Of ze
doen toch heel goed alsof! Tijdens deze
unieke mentalismeshow gaan ze een hele
nieuwe uitdaging aan wanneer ze de
gedachten van de jongsten uit het publiek
proberen te beïnvloeden.

Radio WFM
Live-uitzending, doorlopend vanaf 14 uur
in de foyer
De evenementenradio Radio WFM slaat zijn
tenten op in cc 't Schaliken en maakt een liveuitzending. Radio WFM kan bezocht en via
www.wfm.be ook beluisterd worden.

Superhallo
De Remix, Hoera!

3+

Straattheater, doorlopend vanaf 14 uur
op de Grote Markt
De Remix, Hoera! is een fascinerende en
zinnenprikkelende installatie. Dit kleurrijke
bouwwerk ontpopt zich tot een originele
feestfabriek, waarin u samen op ontdekkingsreis gaat. Onderweg stelt u zelf de
elementen voor uw feest samen door het
bedienen van de installatie.

Ministerie van
Fantasiebevordering
Kinderkapsalon

3+

Animatie, doorlopend vanaf 14 uur
op het buitenplein
Een hippe hanenkam? Een kleurrijke vlecht?
Deze knappe kappers zorgen ervoor!

Meer informatie:
cc 't Schaliken, Grote Markt 35
tel. 014-21 90 88
cultuurcentrum@herentals.be

CULTUURCENTRUM ’T SCHALIKEN
Decap-Stock Festival
Nathalie Van den Meutter, Fusion Cab en Trilax
Concerten
Vrijdag 13 september om 19.30 uur aan Orgelfabriek Decap, Langepad 51
De familie Decap nodigt een aantal groepen uit op het terrein aan de orgelfabriek. Fusion Cab
laat u ronddansen in de wereld van fusion en jazz. Daarna voegt Nathalie Van den Meutter zich
bij het gezelschap voor een vleugje soul. Trilax brengt dansbare, bekende covers voor jong en
oud. De muzikanten van alle groepen sluiten samen af met een mengeling van genres die u
ongetwijfeld naar de dansvoer lokken. Zij laten zich vocaal bijstaan door Karin Decap, Hans
Rombouts en Jo Verboven.
Toegang: 14 euro / 11 euro (Vriendenpas) / 7 euro (Vrijetijdspas)

Extra:
Vanaf 18 uur kunt u een hapje komen eten op het terrein.
Na het betalend optreden (rond 23.30 uur) is het de beurt aan Mascotte, een dj- en producerduo uit Gent. Zij brengen opzwepende maar elegante house en techno. Tijdens hun liveshow
staat het Decaporgel centraal. De toegang is gratis.

Ÿ
Ÿ

Bl!ndman en Decap-orgel
Water & Fire: Händel Revisited
Zaterdag 14 september om 20 uur aan Orgelfabriek Decap, Langepad 51

Ratas del viejo Mundo
o.l.v. Floris De Rycker
Musica Divina: Bâtard Da Vinci als vrijbuiter
Zaterdag 28 september om 20 uur
in de Sint-Waldetrudiskerk
Wist u dat Leonardo Da Vinci een
uitstekend musicus was? U kunt het
ontdekken tijdens het concert van
Ratas del viejo Mundo. Met Italiaans en
Frans repertoire uit de late middeleeuwen en vroege renaissance laat het
ensemble Da Vinci tot leven komen. Hij
was een buitengewoon man, die graag
buiten de lijntjes kleurde en weinig gaf
om de heersende tradities van de tijd.
In Bâtard worden onconventioneel
instrumentale muziek, traditionals en
polyfonie gecombineerd tot een
muzikale reis van jewelste.
Dit concert loopt in samenwerking met
Festival van Vlaanderen Kempen.
Toegang: 20 euro / 17 euro (Vriendenpas) / 10 euro (-26 jaar)

Negen dichters
Poesia Divina
Zaterdag 28 september om 17 uur
in de Sint-Catharinakerk, Begijnhof

Water & Fire verenigt twee werken van Georg Friedrich Händel: Water Music en Music for the
Royal Fireworks. Saxofonist Eric Sleichim en organist Reitze Smits arrangeerden de twee
muziekstukken voor saxofoonkwintet en groot orgel. In deze productie wordt het groot orgel
vervangen door een Decap-orgel. ook de Franse componist Jean-Féry Rebel komt aan bod met
de orkestsuite Les élémens.
De avond start om 19.30 uur met een voorprogramma aan het Kempisch Kanaal. Een vuuract
sluit het evenement af.

Kom tijdens Poesia Divina luisteren naar
negen dichters die hun gloednieuwe
psalm voordragen. De psalm gaat uit
van het motto De klank van Da Vinci. De
dichters van deze editie zijn Delphine
Lecompte, Bart Stouten, Paul Demets,
Charles Ducal, Gaea Schoeters,
Maarten Inghels, Moya De Feyter, Els
Moors en Lisette Ma Neza.
De toegang is gratis. Schrijf u in via
kempen@festival.be.

Toegang: 19 euro / 16 euro (Vriendenpas) / 9,50 euro (Vrijetijdspas)

Extra:
Vanaf 11 uur kunt u een hapje komen eten. U kunt het domein en de fabriekshal verkennen
en genieten van de spelende orgels. Om 14.30 uur treden The Legends op.
Ÿ Om 14 en 16.30 uur geeft de familie Decap een gratis rondleiding in de orgelfabriek. Wilt u
erbij zijn, stuur dan een e-mail naar cultuurcentrum@herentals.be met het gewenste uur, uw
contactgegevens en het aantal personen.

Ÿ
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Foto: De Milieuboot

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

TENTOONSTELLING
Jos Wouters
Twintigste Herfstdagen van vzw Ter Vesten
Van zaterdag 7 september tot en met zondag 29 september
in kasteel Le Paige en de Lakenhal
Open op vrijdag, zaterdag en zondag van 14 tot 17 uur
Vzw Ter Vesten opent het tentoonstellingsseizoen met een herfsttentoonstelling. Voor de twintigste editie laat kunstenaar Jos Wouters
u kennismaken met zijn gevarieerde oeuvre. Hij toont een ruime
selectie van olieverfschilderijen op doek en diverse beeldhouwwerken in keramiek en hout.
Jos Wouters is een echte streekgenoot. Hij is geboren in Poederlee in
1943 en woonde later in Herentals en in Olen. Op zestienjarige leeftijd
begon Jos te schilderen en hij bekwaamde zich in de ateliers van Frans
Van Craen en Pol Delaet. Hij volgde ook zes jaar beeldhouwen aan de
Herentalse academie. Hij maakte bronzen beelden voor de publieke
ruimte, zoals Het gezin op de markt van Olen-Centrum en Boerke in
Onze-Lieve-Vrouw-Olen.
De twintigste Herfstdagen vinden tegelijk plaats in kasteel Le Paige en
de Lakenhal. De toegang is gratis.
U bent ook hartelijk welkom op de vernissage op vrijdag 6 september
om 20 uur in kasteel Le Paige.

In dialoog met de kunstenaar
Guillaume Bijl presenteert
Charles Auguste Fraikin (1817-1893)
Zondag 22 september, 20 oktober, 17 november en 15 december
van 14 tot 17 uur en tijdens de openingstijden van het Art Center
in Art Center Hugo Voeten, Vennen 22
Voor de tentoonstelling In dialoog met de kunstenaar treedt gastcurator Guillaume Bijl in dialoog met Charles Auguste Fraikin.
Fraikin was een vooraanstaand beeldhouwer. In 1890 schonk hij zijn
indrukwekkende gipsen oeuvre aan de stad Herentals. Hoewel zijn
gipsen erfenis in de afgelopen decennia wat naar de achtergrond
verdween, staat ze vandaag meer dan ooit in de belangstelling.
Guillaume Bijl geeft met zijn indrukwekkende en soms bevreemdende
installaties de toon aan binnen de hedendaagse conceptuele kunst.
Als 'componist van de realiteit' inspireert Bijl zich op het verhaal van
Fraikin. Hij exposeert hiervoor een betekenisvol deel uit diens
collectie.

Foto: De Milieuboot

De tentoonstelling loopt in samenwerking met Art Center Hugo
Voeten en Erfgoedcel Kempens Karakter en met steun van de Vlaamse
overheid.
U bent ook hartelijk welkom op de vernissage op zondag 8 september
om 15 uur.
Toegang: 5 euro / 2,50 euro (Vrijetijdspas) - Tickets ter plaatse
september 2019
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75 JAAR BEVRIJDING
De Bevrijding van Noorderwijk
Op 5 september is het 75 jaar geleden dat Noorderwijk bevrijd werd van de Duitse bezetter. De Nationale Strijdersbond van
Noorderwijk brengt hulde aan de gevallen burgerslachtoffers en organiseert een herdenkingsdag.

Programma
9 uur: samenkomst op het parkeerterrein naast de Sint-Bavokerk
9.30 uur: kransneerlegging op het siergraf voor de geëxecuteerde
burgers Ernest Van Lommel, Jozef Bruynseels en Emiel Michielsen
9.45 uur: kransneerlegging aan het grote oorlogsmonument
10.30 uur: inhuldiging van de vredesboom ter herinnering aan de
bevrijding
11 uur: eerbetoon aan het ijzeren kruis
13.30 uur: re-enactment in de lindendreef (de Ghellincklaan)
waarbij de Toneelvrienden, Spearhead, enkele leerlingen van ’t
Klavertje en andere acteurs onder leiding regisseur Denis Peeters
het neerschieten van student Henri Bouwen evoceren.
14.30 uur: kransneerlegging aan het dreefkapelletje ter herinnering van Henri Bouwen
15 uur: lezing over de bevrijding van Noorderwijk en de Kempen
door Jos Vermeulen en Gorik Goris in het Oud Zwembad
17 uur: receptie met muzikaal intermezzo

Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ

Ÿ
Ÿ
Ÿ

Van 5 tot en met 9 september kunt u de historische gebeurtenissen
herbeleven tijdens een gratis tentoonstelling in het Dorpshuis. De
tentoonstelling is op donderdag en zondag open van 10 tot 18 uur en
op vrijdag, zaterdag en maandag van 14 tot 17 uur. U ziet er gefilmde
getuigenissen van Noorderwijkse oud-strijders en burgers.

Foto: Michiel Vanhoudt

U kunt ook een brochure met het volledige en geïllustreerde oorlogsverhaal en een exclusieve zilveren herinneringsmedaille aankopen.
De brochure en de medaille kosten samen 20 euro. U kunt ze bestellen
door het bedrag te storten op rekening BE74 7360 5768 0207 van NSB
Noorderwijk met de vermelding 'gedenkpenning + uw naam'. De
brochure apart kost 7 euro.
De herdenking is een organisatie van NSB-Noorderwijk , in samenwerking met heemkring Nortrevic, Davidsfonds Noorderwijk,
Toneelvrienden Noorderwijk, Spearhead, Chiro, Stad Herentals en
sponsors.

De bevrijding van Herentals
Enkele weken later, op 23 september, zal het 75 jaar geleden zijn dat ook Herentals werd bevrijd. Op zondag 22 september en
maandag 23 september zijn er verschillende activiteiten om deze gebeurtenis te herdenken.

Tentoonstelling en themawandelingen
Op zondag 22 september om 13 uur opent de tentoonstelling
Herentals tijdens WO II. U ziet er foto's, affiches en allerlei voorwerpen uit de Tweede Wereldoorlog. De tentoonstelling vindt plaats in
het Instituut van de Voorzienigheid in de Wolstraat.
Van daaruit kunt u ook deelnemen aan een themawandeling door
Herentals. Er start een wandeling om 13.30 uur en 15.30 uur. Vooraf
inschrijven hoeft niet. In De Chapelle kunt u even verpozen met een
drankje.

Herdenkingsdag
Op maandag 23 september om 13.30 uur vertrekt er een stoet vanop
de Grote Markt naar het Besloten Hof in de Nonnenstraat. Aan het
monument van de (wees)kinderen vindt de officiële herdenking
plaats in samenwerking met het zesde leerjaar van basisschool
(W)Onderwijs. Na de toespraken en een kransneerlegging aanvaarden de leerlingen het peterschap van het monument.
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Na de plechtigheid trekt de stoet naar het Instituut van de
Voorzienigheid om de tentoonstelling te bezoeken.
De herdenking is een organisatie van de Vaderlandslievende
Verenigingen van Herentals, in samenwerking met de stad Herentals,
de Herentalse Geschiedkundige Kring en erfgoedcel Kempens
Karakter.

STEDELIJKE ACADEMIES
Academie voor Beeldende Kunst

Academie voor Muziek, Woord en Dans

Op maandag 2 september geeft de Stedelijke Academie voor
Beeldende Kunst het startschot voor het nieuwe academiejaar.
Kinderen en jongeren kunnen er creatief en artistiek aan de slag in de
kinder- en jeugdateliers. Volwassenen kunnen kiezen uit verschillende
cursussen: tekenen, schilderen, beeldhouwen, keramiek, vrije grafiek,
levend model, project atelier en video & animatie.

De Stedelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans staat open voor
iedereen vanaf zes jaar. Kinderen van het eerste en tweede leerjaar
kunnen initiatielessen muziek & woord en initiatielessen dans volgen.

Wilt u graag vrijblijvend een bezoek brengen aan een van de ateliers?
Maak dan een afspraak via het secretariaat. Het secretariaat is vanaf
19 augustus open op maandag, dinsdag en woensdag van 10 tot 18
uur. Vanaf 2 september kunt u bij het secretariaat terecht op maandag, dinsdag en woensdag van 13 tot 21 uur en op zaterdag van 9 tot
13.30 uur.
U kunt zich tot 30 september inschrijven op het secretariaat van de
academie of via www.herentals.be/kunstacademie.

Workshop en expo vormdrukken

Vanaf het derde leerjaar kunnen kinderen kiezen voor muziek, woord,
dans of een combinatie. Voor de domeinen muziek en woord heeft de
academie ook startersklassen voor leerlingen tussen twaalf en vijftien
jaar en een goed uitgebouwde afdeling voor volwassenen.
Wie voor muziek kiest, volgt onmiddellijk instrumentles. U kunt
(bijna) alle instrumenten leren bespelen. Jongeren vanaf twaalf jaar
kunnen ook de opleiding musical volgen, waarin ze leren zingen én
acteren. Kunt u al een instrument bespelen of zingt u al geruime tijd in
een koor en wilt u graag het notenschrift onder de knie krijgen? In de
snelcursus notenlezen, leert u op een jaar tijd de muziektaal kennen.
De afdeling woord is er voor iedereen die wil acteren, vertellen en
presenteren. In de afdeling dans wisselen de kinderen klassieke dans
af met verschillende andere dansstijlen en werken ze samen aan
dansvoorstellingen.

Inschrijven
Neem een kijkje op www.samwdherentals.be. U vindt er meer
informatie en hebt er de mogelijkheid om online in te schrijven.
U bent ook welkom op het secretariaat van de academie. Het
secretariaat is van 26 tot 30 augustus open van 14 tot 19 uur. Vanaf 1
september kunt u op het secretariaat terecht op maandag, dinsdag,
donderdag en vrijdag van 15 tot 20 uur, op woensdag van 12 tot 20 uur
en op zaterdag van 9 tot 13 uur.

Informatieavond over de alternatieve leercontext
Op maandag 16 en dinsdag 17 september kunt u gratis deelnemen
aan een workshop vormdrukken. Deze laagdrempelige, ambachtelijke
en kleurrijke workshops vinden van 18.30 uur tot 22 uur plaats in de
academie. Er is slechts plaats voor vijftien deelnemers. Schrijf u dus
snel in via academie.beeldende.kunst@herentals.be.
De resultaten van de workshop zijn tot 16 oktober te bekijken in de
Vitrine tijdens de openingstijden van de academie.

Gezocht: modellen
De academie zoekt nog modellen voor het atelier levend model
(naakt, gekleed of portret). Leeftijd, gewicht, huidskleur en geslacht
maken geen verschil, iedereen is welkom. Modellen ontvangen een
vrijwilligersvergoeding.

De academies zijn op zoek naar amateurkunstenverenigingen,
bedrijven en zelfstandige kunstenaars die willen meewerken aan
de alternatieve leercontext (ALC). Deze vorm van opleiding biedt
leerlingen de kans om ook buiten de academiemuren ervaring op
te doen. Wie podiumkunsten volgt, kan bijvoorbeeld terecht bij
een koor, een harmonieorkest, een dansgezelschap of een
toneelvereniging. Voor leerlingen beeldende kunst behoren een
atelier van een keramist, een bureau van een grafisch ontwerper of
een kunstencentrum tot de mogelijkheden.
Op donderdag 12 september om 20 uur organiseren de academies
een infoavond voor wie wil meewerken aan de ALC. Stuur voor 7
september een mail naar frank.smolders@herentals.be om uw
aanwezigheid te bevestigen. Laat ook even kort weten welke
opleiding u wenst aan te bieden.

Meer informatie

Meer informatie

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

Stedelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans
Hikstraat 28, tel. 014-21 33 05
www.samwdherentals.be
september 2019
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Local Local
Jeugdraad en handelaars nodigen iedereen uit op nieuw festival
Op zaterdag 31 augustus is iedereen welkom op de eerste editie van
Local Local, een nieuw festival waarbij de jeugdraad, de lokale
handelaars en lokaal muzikaal talent de handen in elkaar slaan.
Vanaf 14 uur start dit vernieuwende festival op het parkeerterrein
aan het Stadspark.
De Stadskrant sprak met Anke en Kimberly van de jeugdraad. Zij
geven u graag een woordje uitleg over Local Local.
Local Local is een nieuw initiatief in Herentals. Waar komt het idee
vandaan?
Anke: Voor de volledige achtergrond moeten we een stuk terug gaan
in de tijd, naar Parkrock. Parkrock was een initiatief van de stad, het
JAC, de lokale politie en de jeugdraad. De bedoeling was om jongeren
na hun laatste examen ergens samen te laten feesten. Op die manier
werd mogelijke overlast in het centrum opgevangen. Na verschillende
succesedities verminderde echter de opkomst voor Parkrock. Dat had
voor een groot deel te maken met de gewijzigde vrijetijdsbesteding
van de jeugd. De jeugdraad en de jeugddienst wilden op die evolutie
inspelen met de Summer Kick Off. Ook dit concept heeft enkele jaren
bestaan. De laatste editie, die startte na een overwinning van de Rode
Duivels op het wereldkampioenschap in 2018, was een groot succes.
Kimberly: Maar wegens de verminderde bezoekersaantallen, de
concurrentie van succesvolle evenementen uit de buurt en het
verdwijnen van de overlast, vond de organisatie het een beter idee om
een andere activiteit te organiseren, eentje op het einde van de grote
vakantie. En hier staan we dan, met Local Local.
Wat kunnen bezoekers verwachten van Local Local?
Kimberly: Allereerst wilden we een evenement in elkaar steken voor
en door jongeren. We doen dit nu tijdens het openingsweekend van
de Septemberkermis. Zo kunnen de kleinsten naar de kermis en
zorgen wij voor randactiviteiten die meer gericht zijn op tieners en
jongeren. We wilden de jongeren leren kennismaken met de verschillende lokale handelaars en streekproducten. Daarnaast willen we
creatieve geesten stimuleren om hun werken voor te stellen en te
verkopen. We kwamen dus al snel op het idee van een feestelijke
markt.
Welke handelaars kunnen we hierop terugvinden?
Anke: We contacteerden enkele lokale handelaars en kregen al snel
bevestiging dat ze op Local Local een standje willen bemannen. Zo
nemen onder andere wijnhuis Vinhmm, Brouwerij Leysen, La Tarara,
Vibe Gin, Lilly Rose en Perlettes deel, wat voor een leuk aanbod zorgt
voor de jeugd.
Kimberly: We vonden ook dat we iets moesten doen rond duurzaamheid. Daarom is er ook ruimte voor een closet sale. Bij een closet sale is
het de bedoeling dat tweedehandskleren een nieuw leven krijgt.
16
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Verschillende mensen uit de omgeving tekenden al in om hun kleding
te verkopen. Dit doen we trouwens allemaal in een gezellige Do It
Yourself-omgeving. We krijgen ondersteuning van de Kringwinkel,
waarvan we tweedehandsmaterialen mogen lenen.
We zagen op de affiche dat er ook verschillende Herentalse muziekgroepen komen spelen?
Anke: Ja zeker. We programmeerden verschillende lokale artiesten.
Het publiek kan genieten van Mitged en Don Falcon, Toon Luyten en
Lynn, Enchanté en Alps. Dit zijn allemaal muzikanten uit de nabije
omgeving of met een duidelijk verband met Herentals. Ze brengen
allemaal een akoestische set en zorgen zo voor de kers op de taart om
iedereen onder te dompelen in een aangename sfeer.
Kimberly: En daarna organiseert jeugdhuis Tiener een kermisfuif waar
iedereen welkom is. Die vindt plaats in het jeugdhuis zelf. Iedereen is
welkom.
Allen daarheen dus!

SOCIO
JEUGD
Jeugdraad in de startblokken

Scholenveldloop

De jeugdraad trapt op donderdag 26 september om 20 uur zijn nieuwe werkingsjaar op gang met
de eerste algemene vergadering in het Koetshuis in het Stadspark. De jeugdraad organiseert
activiteiten voor kinderen en jongeren en adviseert het stadsbestuur bij thema's die de jeugd
aanbelangen. Geïnteresseerde jongeren zijn van harte welkom.
Op www.herentals.be/jeugdraad vindt u de data van de vergaderingen en de verslagen.
Meer informatie: jeugdraadherentals@hotmail.com

Welkom bij de Herentalse jeugd- en sportverenigingen
In september starten de Herentalse jeugd- en sportverenigingen met hun nieuwe werkjaar. Bent
u nog op zoek naar een leuke vrijetijdsbesteding voor uw kinderen, laat hen dan gerust een
keertje meespelen. Bij een jeugd- of sportvereniging kunnen de kinderen zich eens goed uitleven
na een lange schoolweek. Ze maken er nieuwe vrienden, zijn actief, sportief en creatief bezig en
leren hoe ze met een hele groep kunnen samenwerken.
Op www.herentals.be/verenigingen vindt u een overzicht van alle Herentalse verenigingen en
hun contactgegevens. Neem er zeker een kijkje, er is voor elk wat wils.

Op dinsdag 24 september van 9 tot 12
uur vindt de jaarlijkse veldloop voor alle
kinderen van de Herentalse lagere
scholen plaats in het Netepark. Deze
veldloop wordt georganiseerd in
samenwerking met AC Herentals.
Supporters zijn van harte welkom!

Verloren voorwerpen

Youca Action Day

Voor vele kinderen zorgen de speelpleinen en de sportkampen tijdens de zomermaanden voor
een leuke vakantie. Na de zomer blijven er echter altijd verloren voorwerpen achter, zoals
regenjasjes, truien, brooddozen en drinkbussen. Als uw kind iets kwijt is geraakt, dan kan u tot
eind september langskomen bij de jeugddienst in De Vossenberg. Op die manier krijgen alle
verloren voorwerpen hun rechtmatige eigenaar terug. De voorwerpen die na eind september
niet zijn opgehaald, worden geschonken aan het goede doel.

Op donderdag 17 oktober is het Youca
Action Day. Meer dan 15.000 leerlingen
gaan voor één dag aan het werk. Het
loon dat ze die dag verdienen, gaat naar
projecten van geëngageerde jongeren
in het Zuiden én in België. Youca staat
voor Youth for Change and Action. De
actie stimuleert jongeren wereldwijd
om samen te strijden voor een duurzame en rechtvaardige maatschappij. Het
stadsbestuur werkt al enkele jaren mee
aan deze actie. Dit jaar is er plaats voor
zes studenten. Werkgevers die dit
unieke project ook willen ondersteunen, kunnen hun jobs posten via
jobbank.youca.be. Zo helpt u de
jongeren om hun engagement waar te
maken.

Ben jij een boekenvreter?
Ben je tussen acht en tien jaar oud? Ben je gebeten door de leesmicrobe? Wil je eens graag
deel uitmaken van een jury? Grijp dan nu je kans om mee te doen met de Kinder-enJeugdjury Vlaanderen.
De bibliotheek is op zoek naar twintig boekenvreters,
tien voor de bib in Herentals en tien voor de bib in
Noorderwijk. Samen gaan jullie op zoek naar de
beste jeugdboeken voor kinderen van jullie
leeftijd. Tussen oktober 2019 en april 2020 komen
jullie zes keer samen op een woensdagnamiddag,
om te praten over de boeken die jullie hebben
gelezen en om jullie favorieten te kiezen.
Heb je zin om mee te doen, laat het dan voor 25
september weten aan de bib (tel. 014-85 97 50,
bibliotheek@herentals.be).

Meer informatie: www.youca.be

Meer informatie
Sport en jeugd
De Vossenberg, Markgravenstraat 107
tel. 014-21 21 86, info@herentals.be
www.facebook.com/
sportenjeugd.herentals
september 2019
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SPORT
Sport voor 55-plussers

Zwemlessen voor
volwassenen

Sportelweek
Van 16 tot 20 september is het Sportelweek.
Die week staat sporten voor 55-plussers
centraal. Een hele week kunt u gratis deelnemen aan tal van activiteiten zoals dansen,
aquagym, wandelen, fietsen, badminton,
petanque, easyfit, fitplus, curve bowls en
nordic walking.
Dit jaar staan er ook enkele nieuwe activiteiten op het programma:
Ÿ boksen
Ÿ schilderen, tekenen of petanque spelen
samen met uw kleinkinderen
Ÿ Zumba Gold (gebaseerd op LatijnsAmerikaanse salsa, merengue en bachata,
maar op lager tempo dan zumba)
Als u aan minstens twee activiteiten deelneemt, krijgt u op vrijdagmiddag tussen 11 en 13
uur gratis taart en koffie of thee. Wie deelneemt aan minstens vijf activiteiten, ontvangt een
leuk gadget. Inschrijven kan aan de balie van de sportdienst in De Vossenberg of via de
website.
Meer informatie en inschrijvingen: www.herentals.be/sportelweek

Volwassenen die willen leren zwemmen, kunnen in het Netepark terecht.
Op maandag 16 september start een
reeks van vijf groepslessen. De zwemlessen vinden plaats op maandag van
20.15 uur tot 21 uur. U kunt zich
inschrijven van maandag 2 september
om 18 uur tot zondag 8 september om
18 uur .

Start to Swim
Volwassenen die kunnen zwemmen
maar hun techniek en uithoudingsvermogen willen verbeteren, kunnen
deelnemen aan Start to Swim. Op
zaterdag 21 september start er een
lessenreeks schoolslag. Tien weken
lang krijgt u begeleiding, technische tips
en advies van ervaren lesgevers. De
trainingen vinden plaats op zaterdag
van 9 tot 10 uur. Deelnemen kost 50
euro. Inschrijven kan van maandag 2
september om 18 uur tot zondag 8
september om 18 uur .

Test uw fietsbehendigheid
In september gaan de maandelijkse seniorenactiviteiten opnieuw van start. Op dinsdag 17
september helpt de Lokale Politie Neteland u om uw fietsbehendigheid te testen en te
verbeteren. De activiteit vindt van 14 tot 16 uur plaats in het verkeerseducatief centrum
(Vorselaarsebaan 50). Inschrijven kan vanaf maandag 12 augustus om 9 uur via de website.
Deze seniorenactiviteit maakt ook deel uit van de Sportelweek.
Meer informatie en inschrijvingen: www.herentals.be/maandelijkse-seniorenactiviteiten

Easyfit 55+ en fitplus 55+
Vanaf 18 september biedt de stad opnieuw wekelijkse sportlessen aan voor vijfenvijftigplussers. Tijdens de lessen easyfit 55+ werkt u op een rustige manier aan uw houding en uw
evenwicht door balanstraining, spierversterkende oefeningen en concentratie. De lessen
vinden plaats op woensdag van 9 tot 10 uur.
Wilt u uw beweeglijkheid, evenwicht, spierkracht en conditie behouden of verbeteren, dan
kunt u deelnemen aan de reeks fitplus 55+. Deze lessen vinden plaats op woensdag van
10.15 uur tot 11.15 uur.
U bent telkens welkom in sportcomplex De Vossenberg (Markgravenstraat 107). Vooraf
inschrijven is niet nodig. U betaalt 3,20 euro per les. Met een Sportelkaart betaalt u 27 euro
voor tien beurten. Houders van een Vrijetijdspas krijgen 50 procent korting. Er zijn geen
lessen tijdens de schoolvakanties en op feestdagen.
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Leer uw kind zwemmen
Wie zijn kind wil leren zwemmen, kan
hiervoor terecht in het Netepark. Vanaf
september is er voor kinderen tussen 3
en 4 jaar een lessenreeks, samen met
de ouders. Tien weken lang geeft een
ervaren lesgever een half uur oefeningen die u nadien als ouder zelf kunt
herhalen. Vanaf 4 jaar kan uw kind
terecht in de zwemlesseen tijdens het
schooljaar.
Alle informatie over zwemlessen vindt
u op www.herentals.be/zwemlessen.

Meer informatie
Sport en jeugd
De Vossenberg, Markgravenstraat 107
tel. 014-21 21 86, info@herentals.be
www.facebook.com/
sportenjeugd.herentals

Sportdag voor mensen met een handicap
Bewegen is gezond en leuk, ook voor mensen met een lichamelijke of
verstandelijke beperking. Daarom organiseert het stadsbestuur
samen met enkele sportclubs uit de regio een G-sportdag. Die
vindt plaats op zaterdag 12 oktober.
Jong en oud kan er gratis kennismaken met verschillende
sporten. In de voormiddag vinden alle activiteiten plaats in
sportcomplex De Vossenberg of bij golfclub Witbos. In de
namiddag trekken de sporters naar Sport Vlaanderen of naar
bowling 't Ven. U kunt inschrijven voor een hele of een halve dag. Komt u
een hele dag mee sporten, dan moet u zelf zorgen voor vervoer tussen de verschillende locaties.

Damesgym Gezinsbond
Met de wekelijkse turnlessen van de
Gezinsbond blijft u soepel en lenig. De
lessen vinden plaats op donderdagavond in de turnzaal van kOsh Campus
Ieperstraat. Ook niet-leden kunnen
deelnemen.
Meer informatie en inschrijvingen:
Hilde Peelaerts, tel. 014-70 40 98,
hilde.peelaerts@telenet.be,
gezinsbondherentals.be

Inschrijven kan vanaf maandag 2 september om 18 uur via www.herentals.be/g-sport. Let op:
voor elke deelnemer moet er ook een begeleider aanwezig zijn.

Volleybalclub Sint-Janskring
Iedereen die volleybal wil spelen, kan terecht bij volleybalclub Sint-Janskring. Kinderen die zich
willen aansluiten of die eens willen proberen, kunnen een gratis voorlopige aansluiting van één
maand krijgen, waardoor ze aan alle activiteiten verzekerd deelnemen. De trainingen en
thuiswedstrijden van de jeugd vinden plaats in sporthal De Vossenberg (Markgravenstraat 107).
Meer informatie: Roel Ghesquiere, gsm 0496-50 28 99, www.sint-janskring.be

Nieuwe duatlon aan Sport Vlaanderen
Op zondag 15 september kunt u deelnemen aan de eerste vernieuwde editie van Herentals
Duatlont en Ons Bedrijf is Triactief. Herentals Duatlont verhuist van het stadscentrum naar het
domein van Sport Vlaanderen, en Ons Bedrijf is Triactief ruilt haar zwemproef in voor een extra
loopnummer. Sportievelingen van alle niveaus en zelfs de allerkleinsten zijn meer dan welkom!
De duatlon is een organisatie van Technicel-Heylen Vastgoed Triatlonteam en FROS Multisport
Vlaanderen.
Meer informatie en inschrijvingen: www.duatlonherentals.com

Jog mee met de Herentalse loopclubs
Dit najaar slaan de twee loopclubs van onze stad, Atletiekclub Herentals en Jogclub
Herentals, voor het eerst de handen in elkaar. Samen organiseren zij een lessenreeks Start to
Run voor beginnende joggers en een lessenreeks Keep Running voor meer ervaren lopers.
Twaalf weken lang krijgt u drie keer per week begeleiding door gediplomeerde trainers van
beide loopclubs. De lessen vinden plaats op de atletiekpiste van Sport Vlaanderen (Vorselaarsebaan 60), telkens op maandag om 19 uur, op woensdag om 19.30 uur en op zaterdag
om 9.30 uur. De lessenreeks loopt tot in december. Wilt u daarna verder blijven trainen, dan
kunt u zich aansluiten bij een van de twee clubs.
De eerste les vindt plaats op woensdag 18 september om 19.30 uur en bestaat uit een
infomoment en een verkenningstraining. U kunt zich ter plaatse inschrijven. Het inschrijvingsgeld bedraagt 30 euro.

Yoga voor gevorderden
en beginners
S e va Yo ga Ke m p e n o rga n i s e e r t
yogalessen in de turnzaal van basisschool (W)Onderwijs (Nonnenstraat
14-16, toegang parkeerterrein via de
Koppelandstraat). Op dinsdag 3
september om 19.30 uur herbeginnen
de yogalessen voor gevorderden. Op
donderdag 5 september, ook om 19.30
uur, start er een nieuwe beginnerscursus. De eerste les voor beginners is
vrijblijvend en gratis. Inschrijven voor
de rest van het jaar kan op het einde van
de les of later. Breng uw eigen mat en
een handdoek mee en draag losse
kleding.
Meer informatie: Seva Yoga Kempen,
tel. 014-21 06 76, info@sevayoga.be,
http://sevayoga.be

Gratis proefles qi gong
en tai chi
Op maandag 9 september om 19 uur
kunt u een gratis proefles qi gong en tai
chi bijwonen in de sportzaal van kOsh
Campus Ieperstraat (Ieperstraat 5). Qi
gong en tai chi behoren tot de Chinese
bewegingsleer. U voert langzaam
bewegingen uit die uw lichaam en geest
versterken.
Meer informatie: Gert Keller,
gsm 0474-83 49 26
september 2019

19
3

MAAND VAN DE SPORTCLUB
In september zetten verschillende sportclubs hun deuren open voor de Maand van de Sportclub. Ook in Herentals doen heel
wat clubs mee. Benieuwd wat zij in petto hebben? Kom dan langs op een training of activiteit en sport gewoon mee.

Atletiekclub Herentals

Duikschool De Zeekat

Atletiekpiste Sport Vlaanderen, Vorselaarsebaan 60

Zwembaden en recreatiedomein Netepark, Vorselaarsebaan 56

Elke dinsdag | 19.00-20.00 | 2de en 3de leerjaar
Elke dinsdag | 19.00-20.30 | 4de, 5de, 6de leerjaar en 1ste
middelbaar
Elke dinsdag | 19.00-21.00 | Vanaf 2de middelbaar
Elke donderdag | 19.00-20.30 | 4de, 5de, 6de leerjaar en 1ste
middelbaar
Elke vrijdag | 19.00-20.00 | G-atleten vanaf 7 jaar
Elke vrijdag | 19.00-21.00 | 2de en 3de leerjaar en vanaf 2de
middelbaar

Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ

Trek sportieve kleren en loopschoenen aan.
Meer informatie: achl@val.be, gsm 0477-47 44 08, www.achl.be

Boxing Club Herentals
Boxing Club Herentals, Herenthoutseweg 93
Elke dinsdag en donderdag | 19.30-21.00 | Vanaf 12 jaar
Elke woensdag l 18.45-19.45 | Van 8 tot 15 jaar
Ÿ Elke woensdag l 20.00-21.30 | Vanaf 12 jaar

Ÿ

Ÿ

U kunt altijd komen kijken naar een training of gratis meedoen met
twee trainingen tijdens de maand september. Trek sportieve kleding
en propere sportschoenen aan. Neem zeker een handdoek en droge
kleren mee voor achteraf. De club zorgt voor bokshandschoenen.
Meer informatie: www.boxing-club-herentals.webnode.be

Ÿ

Dinsdag 10 september | 21.00-22.00 | gratis initiatie duiken|
Vanaf 14 jaar

Breng aansluitende zwemkleding (dresscode Netepark), eventueel
een duikbril en een handdoek mee.
Meer informatie: www.dezeekat.be

Golfclub Witbos
Golfclub Witbos, Witbos z/n
Ÿ

Zaterdag 14 september | 14.00-16.00, 15.00-17.00, 16.00-18.00 |
Golfinitiatie | Vanaf 6 jaar

Ook G-golfers zijn welkom. U moet wel zelfstandig kunnen staan om te
putten of een verre slag te doen. Trek gemakkelijke kleren en platte
schoenen aan. Laat vooraf via e-mail weten op welk uur u wilt komen.
Meer informatie: info@golfclubwitbos.be, tel. 014-26 21 71,
www.golfclubwitbos.be

Herentalse Basketbalclub (HBBC)
Sporthal Campus De Vesten, Augustijnenlaan 32
Elke woensdag | 16.30-18.00 | Kinderen geboren na 2011
Elke maandag en woensdag | 18.00-19.30 | Kinderen geboren in
2010 en 2011
Ÿ Elke dinsdag en donderdag | 18.00-19.30 | Kinderen geboren in
2008 en 2009
Ÿ

Ÿ

Corpus Sanum
Sportcomplex De Vossenberg, Markgravenstraat 107
kOsh Campus Ieperstraat, Ieperstraat 5
Basisschool De Wegwijzer, Streepstraat 2, Morkhoven
Corpus Sanum heeft een zeer uitgebreid aanbod aan turn- en
danslessen voor kinderen, jongeren en volwassenen. Er zijn ook
speciale lessen voor G-sporters. Het nieuwe sportjaar van Corpus
Sanum start op 2 september. U bent de hele maand welkom om een
les gratis mee te sporten. Trek sportieve kleren aan en breng sokken
mee voor op de trampoline.
Meer informatie: corpus.sanum@telenet.be, tel. 014-22 23 38

De Ritsers
De Hut, Spaanshoflaan/Spaanshofpark

Trek gemakkelijke sportkleren en basketschoenen aan.
Meer informatie: jef.dankers@outlook.be, www.hbbc.be

Herentalse Zwemclub (HZC)
Zwembaden en recreatiedomein Netepark, Vorselaarsebaan 56
Woensdag 4 september | 17.00 | Testzwemmen | Inschrijven:
www.hzc.be
Ÿ Zaterdagavond | Zwemlessen | Inschrijven: zwemlessen@hzc.be
Ÿ G-zwemmen | Inschrijven: gzwemmen@hzc.be
Ÿ

Trek uw fietskleren aan, zet uw fietshelm op en spring op uw racefiets.
Breng ook reparatiemateriaal en eventueel een reserveband mee.

Iedereen vanaf 5 jaar is welkom bij de Herentalse Zwemclub. Wie wil
deelnemen aan het testzwemmen, moet wel minstens 25 meter
kunnen zwemmen. Breng aansluitende zwemkleding (dresscode
Netepark), een zwembril en een handdoek mee.

Meer informatie: www.deritsers.wordpress.com

Meer informatie en inschrijvingen: www.hzc.be

Elke zondag l 09.00 uur

Ÿ
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Herentalse Badmintonclub (HBC)

Short Mat Bowls Club Herentals (SMBC)

Sportcomplex De Vossenberg, Markgravenstraat 107

Sportcomplex De Vossenberg, Markgravenstraat 107

Ÿ
Ÿ

Elke maandag | 17.00-19.00 | Jeugd
Elke maandag | 21.00-23.30 | Volwassenen

Trek sportieve kleren aan en breng binnensportschoenen mee. De
club stelt rackets ter beschikking.

Ÿ
Ÿ

Elke dinsdag | 13.00-15.00
Elke donderdag | 19.00-21.00

Trek schoenen aan met vlakke zolen.
Meer informatie: payneleysen@hotmail.com, gsm 0474-05 62 93

Meer informatie: www.herentalsebc.be,
www.facebook.com/herentalsebadmintonclub

Judoclub Kiai Ryu Herentals
Sport Vlaanderen, Dojo I, Vorselaarsebaan 60
Elke woensdag | 17.30-18.30 | Kleuterjudo | Vanaf 4 jaar
Ÿ Elke woensdag en vrijdag | 18.30-19.30 | Van 6 tot 10 jaar en
starters (witte en gele gordel)

Ÿ

S-Sport
Dienstencentrum Convent2, Augustijnenlaan 26/1
Sportcomplex De Vossenberg, Markgravenstraat 107
Woensdag 18 september | 14.00-16.30 | Petanque (met
kleinkinderen) | Vanaf 55 jaar | Convent2
Ÿ Donderdag 19 september | 9.30-11.00 | Dansen | Vanaf 55 jaar |
De Vossenberg
Ÿ

Trek sportieve kleren of een kimono aan.
Meer informatie: judoclubherentals@gmail.com,
www.new.judoherentals.be

Meer informatie en inschrijvingen: www.herentals.be/sportelweek,
tel. 014-21 21 86

Makoto Jutsu Do

VC Herentals

Sport Vlaanderen, Vorselaarsebaan 60

Herenthoutseweg 118

Elke maandag | 19.00-20.00 | Katana Do (zwaardtrainingen) |
Vanaf 16 jaar
Ÿ Elke maandag | 20.00-21.00 | Budo (jiujitsu) | Vanaf 15 jaar
Ÿ Elke zaterdag | 9.00-10.30 | Budo (jiujitsu) | Vanaf 15 jaar
Ÿ Elke zaterdag | 10.30-11.45 | Wakamono Do (jiujitsu voor jeugd) |
Van 7 tot 14 jaar

Zin om te voetballen bij VC Herentals? Kom dan in september een keer
gratis meedoen. Op www.vcherentals.be ziet u wanneer de leeftijdsgenoten trainen. Trek sportieve kleren, voetbalschoenen en scheenbeschermers aan. Zorg eventueel zelf voor een oefenbal.

Ÿ

Meer informatie: www.vcherentals.be, jeugd@vcherentals.be,
gsm 0477-34 49 80

Trek sportieve kleren aan (een gesloten t-shirt, polo of sweater). Laat
vooraf weten wanneer u mee komt trainen.
Meer informatie: julius.verachtert@telenet.be, gsm 0474-03 61 50,
www.makotojutsudo.com

Okinawa Karate
Sportcomplex De Vossenberg, Markgravenstraat 107
Sport Vlaanderen, dojo II Vorselaarsebaan 60
Dinsdag 10, 17 en 24 september | 18.30-19.30 | Van 7 tot 12
jaar | De Vossenberg
Ÿ Dinsdag 10, 17 en 24 september | 19.30-21.15 | Vanaf 13 jaar |
De Vossenberg
Ÿ Donderdag 12, 19 en 26 september | 18.30-19.30 | Van 7 tot 12
jaar | Sport Vlaanderen
Ÿ Donderdag 12, 19 en 26 september | 19.30-21.15 | Vanaf 13
jaar | Sport Vlaanderen
Ÿ

Trek Sportieve kleren aan. Trainen gebeurt op blote voeten.
Meer informatie: fransvandevel@hotmail.com,
www.karateherentals.be

Wedstrijd #sportersbelevenmeer
Sporten en bewegen is gezond. Of u nu een prachtige zonsondergang ziet tijdens het lopen, een hert ziet oversteken als u aan het
fietsen bent of u gewoon geweldig amuseert met een potje
voetbal: u beleeft gewoon meer. Als u uw sportervaringen deelt
met anderen, zet u hen aan om ook te sporten en te bewegen.
Daarom roept het stadsbestuur iedereen op om foto's van fijne
sportervaringen te delen op de sociale media met de hashtags
#sportersbelevenmeer en #herentals.
Wie in september, tijdens de Maand van de Sportclub, de leukste
foto met bijpassende titel post op Facebook of Instagram, maakt
bovendien kans op leuke Helemaal Herentals-prijzen. Het enige
dat u hoeft te doen, is de hashtags #sportersbelevenmeer en
#herentals gebruiken en de pagina 'Sport en jeugd Herentals'
taggen.
Meer informatie: www.herentals.be/sporters-beleven-meer
september 2019
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Septemberkermis

20
19
Grote Markt, Herentals

vrijdag 30 augustus
· 13 uur: opening van de kermis
· 15 - 21 uur: kindergrime
· 16 uur: oﬃciële opening met rondgang over de kermis
onder begeleiding van de fanfare
· 20 uur: optreden van De Ketnetband

Jef V
an de

Poel

zaterdag 31 augustus
· 14 uur: Local Local in het Stadspark en het binnengebied
· 15 - 21 uur: kindergrime
zondag 1 september
· 14 - 18 uur: kermisrommelmarkt
Inschrijven via www.herentals.be/rommelmarkt
· 15 - 18 uur: ontmoet prinsessen en superhelden
maandag 2 september
· 16 - 19 uur: clown Pipo
dinsdag 3 september
· 15 - 18 uur: prikkelarme namiddag
woensdag 4 september
· 14 - 17 uur: kinderkleurwedstrijd
Bezoek ook de kermis in Morkhoven van 25 tot 27 augustus!
juni, juli en augustus 2019
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AANKONDIGINGEN
Computerlessen in 't Peeseeke
Tijdens de eerste week van september kunt u zich inschrijven voor de gratis computercursussen
van 't Peeseeke. Dit is het aanbod voor dit najaar:
Ÿ Computer voor beginners: basisfuncties van een computer, foto's bewaren, veilig internetten en e-mailen
Ÿ Word: basismogelijkheden (basiskennis Windows nodig)
Ÿ PowerPoint: basismogelijkheden, een diavoorstelling maken (basiskennis Windows nodig)
Ÿ Excel: basismogelijkheden, een automatisch rekenblad en adresbestand maken (basiskennis
Windows nodig)
Ÿ Bestanden en mappen: bestanden en foto's op computer zetten, back-ups maken van
bestanden en foto's
Ÿ Tablet en smartphone: basismogelijkheden, apps, foto's, muziek, e-mail (enkel Android)
Ÿ iPad en iPhone: basismogelijkheden, apps, foto's, muziek, e-mail (enkel Apple)

Dienstencentrum
Convent2
Cursussen voor senioren

Inschrijven kan ter plaatse van maandag 2 tot donderdag 5 september, tussen 13 en 16 uur. Bij
uw inschrijving betaalt u een waarborg van 5 euro. Die krijgt u terug bij de start van de cursus.
Meer informatie: 't Peeseeke, Campus Spiegelfabriek, Lierseweg 132, tel. 014-24 66 97,
www.herentals.be/peeseeke

Infosessies reanimatie en cursus EHBO
Om mensen met een hartstilstand te redden, moet u snel kunnen reageren. Daarom willen de
stad en het Rode Kruis zo veel mogelijk inwoners laten kennismaken met reanimatie en het
gebruik van de defibrillator. In oktober zijn er heel de maand door gratis infosessies op dinsdag
om 13.30 uur en op donderdag om 19 uur. De infosessies vinden plaats in het Rode Kruislokaal
(Schoolstraat 46). Wilt u graag een sessie volgen, schrijf u dan in via www.herentals.be/hartveilig
of bij het Rode Kruis (gsm 0470-64 31 22).
Het Rode Kruis biedt u ook gratis een avondcursus EHBO aan. De cursus start op 13 september en
bestaat uit twaalf lessen. Die vinden telkens plaats op vrijdag van 20 tot 22 uur in het Rode
Kruislokaal (Schoolstraat 46). Op het einde van de cursus kunt u een examen afleggen om het
brevet van helper te behalen. Schrijf u uiterlijk op 6 september in bij het Rode Kruis van Herentals
(vorming@herentals.rodekruis.be, gsm 0470-64 31 22).

Werelddag Restart a Heart
Alle burgers van de wereld kunnen een leven
redden. Dat is het uitgangspunt van de Restart a
Heart-werelddag op woensdag 16 oktober.
Om meer mensen te leren wat ze moeten doen
wanneer iemand een hartstilstand krijgt, organiseert het AZ Herentals die dag initiatiesessies
reanimatie. Eerst krijgt u wat theorie over reanimatie en het gebruik van een AED-toestel, daarna kunt
u zelf oefenen.
Er zijn sessies om 11 uur, 12.30 uur, 13.30 uur, 14.30
uur en 15.30 uur. Elke sessie duurt een uur en vindt
plaats in het AZ Herentals (Nederrij 133). Omdat het
aantal plaatsen per sessie beperkt is, moet u zich
vooraf inschrijven. Dat kan vanaf 5 september via
www.azherentals.be. Deelnemen is gratis.

In september start Convent2 met heel
wat nieuwe cursussen en workshops in
h et d i e n ste n c e nt r u m e n i n h et
Dorpshuis van Noorderwijk. Zo zijn er
taalcursussen Frans, Engels, Duits en
Spaans en kunt u leren werken met
Windows 10, Facebook, tablets en
smartphones. Het volledige aanbod
vindt u op www.herentals.be/convent2
of in het activiteitenboekje. Kom naar
het dienstencentrum en vraag ernaar.
In september, oktober en november
kunt u de werken van de cursisten
fotografie bewonderen in de gangen
van het dienstencentrum. Wilt u zich
ook verdiepen in fotografie, schrijf u
dan tijdig in voor de eerste bijeenkomst
op woensdag 18 september.

Tijdschriften in de leeshoek
De cafetaria van Convent2 is elke
werkdag open van 13 tot 17 uur. U kunt
er gezellig iets komen drinken, een
praatje slaan of rustig iets lezen. Vanaf
september vindt u in het leeshoekje,
naast het gebruikelijke aanbod, ook
tijdschriften uit de bibliotheek. Kom
dus gerust langs om door de Humo,
Libelle, Knack of Flair te bladeren. De
bib wenst u veel leesplezier!
Meer informatie en inschrijvingen:
dienstencentrum Convent2,
Augustijnenlaan 26/1,
dienstencentrum@ocmwherentals.be,
tel. 014-28 20 00

Meer informatie: www.restartaheart.be
september 2019
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AANKONDIGINGEN
Vaar mee met de Milieuboot
Van 26 september tot 2 oktober komt de
Milieuboot naar Herentals. De boot vertrekt ter
hoogte van het eilandje en neemt u mee op een
drie uur durende tocht over het Albertkanaal.
Onderweg maakt u kennis met de omgeving en
het leven op, om en in het water. In het laboratorium kunt u meehelpen bij het bepalen van de
waterkwaliteit.
Wilt u ook mee op deze leerrijke tocht, schrijf u
dan snel in via www.milieuboot.be. Op
weekdagen is de Milieuboot gereserveerd voor scholen, maar in het weekend en op woensdagnamiddag is iedereen welkom. Jongeren tot 18 jaar betalen 4 euro, volwassenen betalen 8 euro.
Meer informatie: www.milieuboot.be, tel. 053-72 94 20

Wijzigingen op lijnen 150, 151, 152, 153, 154 en 159
Om de vertragingen op lijn 150 en 152 op te lossen, past De Lijn vanaf maandag 2 september de
dienstregeling van beide lijnen aan. De bussen zullen hierdoor stipter rijden. Hierdoor is er ook
een impact op de treinaansluitingen. Plan uw reis dus tijdig via de website of app van De Lijn.
Meer informatie: www.delijn.be.

Ciné Horizon - Capharnaüm
Op vrijdag 20 september kunt u in cc 't Schaliken gaan kijken naar de film Capharnaüm. In
virtuoze stijl vertelt Nadine Labaki het verhaal van de twaalfjarige Zain, die zijn ouders aanklaagt
omdat zij hem op de wereld hebben gezet. Het is een politiek geladen fabel over kinderen die
door hun ouders worden verwaarloosd omdat ze om wat voor redenen dan ook de opvoeding
niet aankunnen. In Cannes won deze film de Prijs van de Jury.
De film begint om 20 uur en de toegang is gratis; reserveren is niet nodig. De vertoning maakt
deel uit van Ciné Horizon, een project van de provincie Antwerpen en Mooov. Dit project geeft
gemeenten de kans om films uit de hele wereld te tonen aan hun inwoners. De stad en de
derdewereldraad stellen dit jaar vier films voor, telkens in samenwerking met een andere
Herentalse vereniging. Voor de film Capharnaüm kunnen ze rekenen op de steun van KLJ
Noorderwijk.

Voordrachten van de
Herentalse
Geschiedkundige Kring
In september kunt u twee voordrachten
bijwonen van dr. Jan-M. Goris. Op
vrijdag 13 september geeft hij een
voordracht over het Kempengevoel.
Hoe en wanneer is het ontstaan? En wat
is er van dat heimatgevoelen anno 2019
overgebleven?
Op vrijdag 20 september vertelt dr. JanM. Goris u meer over de samenwerkingsovereenkomst tussen dokter
Joannes Baptist Rombauts, burgemeester van Herentals van 1912 tot 1946, en
de cultuurflamingant dr. Jef Laureys.
Beide voordrachten vinden plaats in
kasteel Le Paige en starten om 20 uur. Ze
zijn een organisatie van de Herentalse
Geschiedkundige Kring in samenwerking met vzw Ter Vesten, erfgoedcel
Kempens Karakter en de heemkundige
werkgroep Herentaldum.
Meer informatie:
janm.goris@telenet.be,
tel. 014-21 33 33

Noorderwijk Alive

Noorderwijk Alive start op vrijdag 30
augustus om 15 uur met het Berkemus
Criterium, een wielerwedstrijd voor
nieuwelingen. Om 19 uur volgt de Grote
Prijs Elmos voor wielertoeristen. Na de
wedstrijd is iedereen welkom in de tent
op het Statieplein voor een groot feest
met muziek voor jong en oud. Op
zondag 1 september kunt u deelnemen
aan een fietstocht van 80 kilometer
richting Hageland. De tocht start om 9
uur aan Berkemus.
Meer informatie:
www.noorderwijkalive.be
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Een eeuw scoutsplezier in Herentals

Humoristische
monoloog
Zuinige Marie
Op dinsdag 3 september om 14 uur
nodigt Neos Herentals Rita Verveecke
uit in hotel Karmel (Grote Markt 39).
Rita brengt er haar zelf geschreven
monoloog Zuinige Marie. De humoristische tekst gaat over het leven zoals het
is, met een knipoog naar de tijd van
toen. De toegang bedraagt 10 euro.
Leden van Neos betalen 5 euro.

Al honderd jaar houden de scouts van de 1ste Kempen het kampvuur brandend. Als oudste
scoutsvereninging van onze regio lagen zij aan de basis van de oprichting van heel wat Kempense
scoutsgroepen. Zo stonden zij mee aan de wieg van de 8ste Kempen, waarmee ze in 2014
fuseerden tot Scouts De Buecken. In september komen alle scoutsgeneraties samen om het
eeuwfeest uitgebreid te vieren.
De feestelijkheden starten op zaterdag 7 en zondag 8 september met een foto-expo in hotel
Karmel (Grote Markt 39). De tentoonstelling is een opwarmertje voor het grote feestweekend op
20, 21 en 22 september aan het scoutslokaal op de Augustijnenlaan. Op vrijdag 20 september
om 21 uur pikken de scouts een leuke traditie uit de jaren negentig weer op: het Filmfeestibal. De
avond wordt gevuld met grappige filmpjes uit het scoutsarchief, een hoofdfilm en een liveoptreden.
Op zaterdag 21 september wordt het feest om 11 uur afgetrapt met een receptie voor alle
scouts. Vanaf 12 uur kunt u in het scoutslokaal een tentoonstelling over het kampleven bezoeken. Rond het lokaal staan kermiskramen en vindt een nooit geziene kermiskoers plaats. De
koersdag is verdeeld in leeftijdsblokken. Inschrijven kan vooraf via de website of ter plaatse. Op
zondag wordt het feestweekend afgesloten. U kunt rustig iets komen drinken op het terras en
ook de tentoonstelling is opnieuw open.
Meer informatie: www.scoutsdebuecken.be/100jaar

U kunt om 12 uur ook deelnemen aan
een lunch in hotel Karmel. Daarvoor
betaalt u 30 euro. Schrijf u uiterlijk op
27 augustus in door het juiste bedrag
over te schrijven op rekening BE96 0689
0724 8505 van Neos Herentals met de
vermelding 'Zuinige Marie + monoloog
(+ lunch) + uw naam'.
Meer informatie: Thérèse Keppens,
tel. 014-21 36 10,
www.neosvzw.be/herentals

Achter de schermen bij
de brandweer
Op zondag 15 september van 13 tot 18
u u r ze t d e b ra n d w e e r p o s t va n
Herentals de poorten van de kazerne
aan de Oud-Strijderslaan open voor het
publiek. Al de brandweervoertuigen
staan opgesteld en het brandweerpersoneel geeft allerlei demonstraties.
Er zijn ook verschillende workshops
voor jong en oud.

Viering Herentalse en Noorderwijkse badmintonclub
Vijftig jaar geleden kwamen een aantal Herentalsenaren op het idee om een badmintonclubje te
starten. Ondertussen is de Herentalse Badmintonclub uitgegroeid tot een bloeiende en
boeiende club. Iedereen vindt er zijn plaats: jeugd, volwassenen en 50-plussers. In het weekend
van 21 en 22 september wil de club haar jubileum vieren samen met alle leden en oud-leden.
Was u ooit lid van de badmintonclub en wilt u graag nog eens samenkomen? Laat het weten via
contacteerhbc@gmail.com of tel. 0471-33 02 61.
De Noorderwijkse Badmintonclub bestaat dit jaar twintig jaar. Ook zij vieren dit op zaterdag 21
september. U kunt deelnemen aan een wandeling en brunch. Er is ook een fotocafé en een
avondfeest voor (ex-)leden in het Oud Zwembad in Noorderwijk. U vindt alle informatie op
www.noorderwijksebc.be.
september 2019
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Een tuin zonder groenresten
Wilt u ook een tuin zonder groenresten? Kom
dan op zondag 8 september om 10 uur naar de
lezing van Velt Middenkempen in De Boekerij
(Berkenlaan 19). U krijgt er praktische en
creatieve oplossingen aangeboden om
tuinafval te voorkomen, te verwerken of terug
in de natuurlijke kringloop te brengen. De
toegang bedraagt 2,50 euro.
Meer informatie en inschrijvingen:
hermanblanche.rombouts@pandora.be,
tel. 014-51 76 73

De geschiedenis van vrouwen in de rock-'n-roll
In de roemruchte jaren zeventig en tachtig waren ze op één hand te tellen. En in de jaren zestig
komt u niet veel verder dan Janis Joplin. Maar hoe zat het tijdens de rock-'n-rollrevolutie in de
jaren vijftig? Robert Van Yper vertelt u meer over de geschiedenis van vrouwen in de rock-'n-roll
tijdens de boeiende lezing Me Too in de fifties. Daarbij gebruikt hij veel muziek- en beeldfragmenten. De lezing vindt plaats op vrijdag 20 september om 14 uur in het Koetshuis in het
Stadspark en is een organisatie van de vrouwenraad in samenwerking met Vormingplus
Kempen. De toegang is gratis.
Meer informatie: Louisa Van Sand, tel. 014-22 00 55

Multicultureel ontmoetingsfeest
Op zaterdag 21 september vindt in het buurthuis van Diependaal (Musketstraat 100) het
jaarlijkse ontmoetingsfeest plaats. Mensen van verschillende nationaliteiten komen er samen
om elkaar beter te leren kennen. Er is kinderanimatie, muziek, dans en lekker eten voor een lage
prijs. De toegang is gratis. Het ontmoetingsfeest start om 12 uur en wordt afgesloten om 17 uur.
Meer informatie: Wendy Wuyts, tel. 014-24 66 31, Michaëla Ziegler, tel. 014-24 66 95

Activiteiten van de
Gezinsbond
Buitenspeldag in het
Spaanshofpark
Op zondag 1 september om 14 uur slaat
de Gezinsbond van Herentals zijn tentje
op in het Spaanshofpark voor een
gezellige buitenspelnamiddag. De
kinderen kunnen lekker ravotten in de
speeltuin en spelletjes spelen zoals
kubb. Deelnemen is gratis. Tip: breng
uw eigen kampeerstoeltje mee. Laat
vooraf even weten of u komt via
gezinsbondherentals@gmail.com of
sms 0496-97 88 79.

Nieuwe reeks kinderyoga
Kinderyoga helpt kinderen te groeien,
zich goed te voelen in hun vel en bewust
te bewegen. In de loop van het schooljaar organiseert de Gezinsbond vier
reeksen kinderyoga in De Vossenberg.
De eerste reeks start op woensdag 11
september. Kinderen van zes tot elf jaar
zijn welkom van 14 tot 15 uur, kinderen
van drie tot zes jaar volgen les van 15 tot
16 uur. Deelnemen kost 28 euro voor
zeven lessen. Leden van de Gezinsbond
betalen 20 euro.
Meer informatie en inschrijvingen:
www.gezinsbondherentals.be,
kids.gezinsbondherentals@gmail.com

Zesde Venfeesten aan
het Haanheuvelven
Zin in een gezellige avond? Kom dan op
zaterdag 14 september naar het
Haanheuvelven achter in de Meivuurstraat. Voor de zesde keer organiseren
de Vrienden van de Meivuurstraat de
Venfeesten. De zomerbar is ook dit jaar
weer volgens een leuk thema versierd.
U kunt er bijpraten bij een hapje en een
drankje en genieten van een mooie
zomeravond.
Meer informatie:
jorge.leysen@skynet.be
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Bibnieuws

Fiets mee met
De Schakel

Lezingen in Bibliotheek Neteland
Dit najaar organiseren de bibliotheken van
het Neteland verschillende lezingen over
actuele thema's. De reeks gaat op dinsdag 24
september van start in de bibliotheek van
Olen (Oevelseweg 24). Om 20 uur legt
Europaspecialist, politicoloog en hoogleraar
Hendrik Vos uit hoe Europa omgaat met
crisissen en hoe dat ons leven beïnvloedt. Valt
de EU uit elkaar? Of krijgt ze steeds meer grip
op de lidstaten?

Op zondag 25 augustus sluiten we de
zomervakantie af met een nieuwe
editie van De Schakel. Tijdens dit grote
fietsevenement stippelt u zelf een
fietstocht uit tussen de verschillende
c o n t r o l e p o s t e n i n d e Ke m p e n .
Vertrekken kan tussen 8 en 14 uur. De
start-en-controlepost in Herentals
bevindt zich aan de kantine van VC
Herentals (Herenthoutseweg 118).
Meer informatie: www.schakel.be

Op vrijdag 4 oktober komt Herentalsenaar en professor gedragsecologie Hans Van Dyck
(foto) naar de bibliotheek van Herentals. Hij vertelt u meer over biodiversiteit en gezondheid. Wat hebben vlinders met gezondheid te maken? Wat als bacteriën voor ons welzijn
zorgen?
Later dit najaar zijn er nog lezingen in Herenthout (Luc Haekens over fake news),
Grobbendonk (Hajo Beeckman over de mobiliteit in Vlaanderen) en Vorselaar (Paul
Verhaeghe over psychologische en psychiatrische moeilijkheden).
Inschrijven voor deze lezingen kan bij elk van de deelnemende bibliotheken of online via
www.nete.land/lezingen. U betaalt 5 euro per lezing.

Lezing over the sixties
De jaren zestig, het is een periode die bij velen
tot de verbeelding spreekt. Woodstock, de
hippies, de revoltes van mei '68: de wereld
stond even op zijn kop. Rudolf Hecke,
gepassioneerd door muziek, schreef over
deze unieke en woelige periode het boek The
sixties. Op vrijdag 27 september is hij te gast in
de bibliotheek. Zijn lezing start om 20 uur. De
toegang is gratis, maar u moet zich vooraf wel
even inschrijven.
Meer informatie en inschrijvingen: bibliotheek Herentals, Gildelaan 13, tel. 014-85 97 50,
bibliotheek@herentals.be

Helemaal Herentals
Kadocheques
Met de Helemaal Herentals
Kadocheque geeft u altijd het ideale
geschenk.

Op zaterdag 28 september organiseert de bibliotheek een fietstocht voor de hele familie. De
tocht start om 10 uur aan de bibliotheek van Noorderwijk (Ring 26) en neemt u mee langs De
Boekerij, de Lakenhal en de hoofdbibliotheek. Aan elke halte zorgt de Verhalenweverij voor
een verhaaltje en krijgt u een lekkere versnapering. De tocht eindigt rond 15 uur.

U kunt de cheques gebruiken in meer
dan 120 winkels in en rond het
centrum van Herentals. De
deelnemende handelaars zijn
herkenbaar aan het label ’Helemaal
Herentals Kadocheque’.

Deelnemen kost 12 euro voor volwassenen en 7 euro voor kinderen. De opbrengst gaat naar
de Warmste Week. Inschrijven kan van 4 tot 25 september in de bibliotheek of via cc 't
Schaliken (tel. 014 21 90 88, www.schaliken.be).

De cheques zijn te koop bij de dienst
toerisme (Grote Markt 35) en het
stadsloket (Augustijnenlaan 30).

Fietstocht voor klein en groot
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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.

VR 23/08

ZA 24/08
ZO 25/08

FILM

Zomerfilm – A Star is Born / Golfclub Witbos,
Noorderwijk / 21 uur

UIT

Neos Herentals / Rita Verveecke – Zuinige Marie /
Hotel Karmel, Grote Markt 39 / 14 uur

CULTUUR

Uitreiking Nestorprijs 2019 / cc 't Schaliken / 15 uur /
Info: ingrid.ryken@telenet.be, gsm 0476-23 67 37
Natuurwandeling - Celtic Fields / Tenniscentrum Ter
Heyde, Lichtaartseweg 216 / 14.30 uur

WANDEL

Van 25/08
tot 27/08

KERMIS

Kermis / Dorpsplein Morkhoven / Zondag van 14 tot 21
uur, maandag en dinsdag van 17 tot 21 uur

DI 27/08

SENIOR

Grijze panters – Traditionele afsluiter / 't Haveke / Info:
Joke, tel. 014-22 04 07

DO 29/08

MUZIEK

Donderse Dagen – Lost Heroes / Buitenplein cc 't
Schaliken / 20 uur

SOCIO

Alegria – Open huis en koffiemoment / Oud Gasthuis,
Nederrij 133/A / Van 9.30 tot 13 uur / Info: gsm 047554 71 44

FIETS

Critical Mass / Standbeeld Boerenkrijg, Grote Markt /
18 uur

FIETS

Noorderwijk Alive / Statieplein / Vanaf 15 uur

FILM

Zomerfilm – Beautiful Boy / Toeristentoren, Heistraat /
21 uur

Van 30/08
tot 04/09

KERMIS

Septemberkermis / Grote Markt

ZA 31/08

JEUGD

Local Local / Stadspark en parkeerterrein Stadspark /
14 uur

ZO 01/09

FIETS

De Berkemus Toertocht / Berkemus / 9 uur

TENTOON

Open Art Center / Art Center Hugo Voeten, Vennen 22
/ 10.30 en 14 uur / Info: artcenter.hugovoeten.org

NATUUR

Natuurpunt - Turen naar Vogelkuren / Vogelkijkhut
Snepkensvijver, Lichtaartseweg / 9 uur / Info: Guy, tel.
014-26 27 89

VR 30/08

JEUGD

Gezinsbond Herentals – Buitenspeldag /
Spaanshofpark / 14 uur

MA 02/09

MUZIEK

Workshop Iets met snaren / De Cirkel, Lierseweg 132 /
Van 14.30 tot 16 uur

DI 03/09

RAAD

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

WO 04/09

CREA

Hobbyclub Trachique: gekke snuiten boetseren / De
Cirkel, Lierseweg 132 / Van 13 tot 16.30 uur

SOCIO

Infoavond plantjesweekend Kom op tegen Kanker /
Dienst participatie en preventie / Nederrij 115 / 19 uur

ZO 08/09

UIT

Bike&Walk for Lisa / Sport Vlaanderen,
Vorselaarsebaan 60 / Van 8.30 tot 13 uur / Info:
www.bikewalkforlisa.be

TUIN

Velt Middenkempen – Een tuin zonder groenresten /
De Boerkerij, Berkenlaan 19 / 10 uur

MA 09/09

MUZIEK

Workshop Iets met snaren / De Cirkel, Lierseweg 132 /
Van 14.30 tot 16 uur

DI 10/09

SOCIO

familiegroep dementie – Positieve aspecten in de zorg
voor personen met dementie / WZC Vogelzang / Van
14 tot 16 uur

SENIOR

Grijze panters – Bruggen en wegen / Bovenpoort /
13.30 uur / Info: Joke, tel. 014-22 04 07

WO 11/09

CREA

Hobbyclub Trachique: gekke snuiten boetseren / De
Cirkel, Lierseweg 132 / Van 13 tot 16.30 uur

DO 12/09

RAAD

Milieuadviesraad / Administratief centrum,
Augustijnenlaan 30 / 20 uur

CREA

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

SOCIO

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

Van 13/09
tot 15/09

UIT

HAP Food Truck Festival / Parkeerterrein Stadspark /
Vrijdag vanaf 16 uur, zaterdag en zondag vanaf 12 uur

VR 13/09

LEZING

Jan-M. Goris – Kempengevoel / Kasteel Le Paige,
Nederrij 135 / 20 uur

MUZIEK

Fusion Cab, Nathalie Van den Meutter en Trilax Concerten / Orgelfabriek Decap, Langepad 51 / 19.30
uur

UIT

Hertals Rock City / Zaal 't Hof, Grote Markt 41 / 14 uur

KLASSIEK

Bl!ndman en Decap orgel - Water & Fire: Händel
Revisited / Orgelfabriek Decap, Langepad 51 / 19.30
uur

UIT

Venfeesten / Haanheuvelven, Meivuurstraat / Vanaf 19
uur

UIT

Feestmarkt Dag van de Landbouw / Augustijnenlaan

SPORT

Duatlon Herentals / Sport Vlaanderen,
Vorselaarsebaan 60 / 11.30 uur

OPEN

Open dag brandweer / Oud-Strijderslaan 1 / Van 13 tot
18 uur

CREA

Workshop vormdrukken / Academie voor Beeldende
Kunst / 18.30 uur

ZA 14/09

ZO 15/09

MA 16/09

JEUGD
DI 17/09

MUZIEK

Workshop Iets met snaren / De Cirkel, Lierseweg 132 /
Van 14.30 tot 16 uur

CREA

Workshop vormdrukken / Academie voor Beeldende
Kunst / 18.30 uur

Van 05/09
tot 09/09

TENTOON

Tentoonstelling De Bevrijding van Noorderwijk op 5
september 1944 / Dorpshuis, Ring 26

SENIOR

DO 05/09

CREA

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

Maandelijkse seniorenactiviteit: fietsbehendigheid /
Verkeerspark, Vorselaarsebaan 50 / 14 uur

LEZING

UIT

Herdenkingsdag De bevrijding van Noorderwijk /
Noorderwijk / Vanaf 9 uur

Alfres Coninx – Hoe behoud je je levenskwaliteit /
HuisvandeMens, Lantaarnpad 20 / 20 uur / Info: tel.
014-85 92 90

SOCIO

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

WO 18/09

CREA

Van 07/09
tot 29/09

TENTOON

Herfstdagen Ter Vesten – Jos Wouters / Kasteel Le
Paige en Lakenhal / Open op vrijdag, zaterdag en
zondag van 14 tot 17 uur

Hobbyclub Trachique: kunstwerken 'Herentals in de
ban(d) van de fiets' / De Cirkel, Lierseweg 132 / Van 13
tot 16.30 uur

DO 19/09

CREA

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

ZA 07/09

TENTOON

Foto-expo 100 jaar scouts in Herentals / Hotel Karmel
(Grote Markt 39)

SOCIO

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

ZO 08/09

OPEN

Open Monumentendag / Zie pagina 10

LEZING

UIT

Montmartre op het begijnhof / Van 11 tot 18 uur

Robert van Yper – Me too in de fifties / Vrouwenraad
i.s.m. Vormingplus Kempen / Koetshuis Stadspark / 14
uur

TENTOON

Tabula Rasa – Tabula Rasa in 't Groen / Begijnhof / Van
11 tot 18 uur

LEZING

Jan-M. Goris – Burgemeester J.B. Rombauts en Jef
Laureys / Kasteel Le Paige, Nederrij 135 / 20 uur

TENTOON

Foto-expo 100 jaar scouts in Herentals / Hotel Karmel
(Grote Markt 39)

UIT

100 jaar scouts / Filmbeestibal / Scoutslokaal
Augustijnenlaan / 21 uur
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VR 20/09

ACTIEVE SENIOR
ZA 21/09

ZO 22/09

FIETS

Fietsgraveren / Verkeerspark Vorselaarsebaan / Van 13
tot 16 uur

OKRA Sint-Waldetrudis

SOCIO

Ontmoetingsfeest / Buurthuis Diependaal,
Musketstraat 100 / Van 12 tot 17 uur

Elke dinsdag

Turnen

Sportcomplex De Vossenberg / Van 14 tot 15 uur /
Info: Suzanne Noyen, tel. 014-23 10 34

UIT

100 jaar scouts / Tentoonstelling, kermis, koers en
optreden / Scoutslokaal Augustijnenlaan / Vanaf 12 uur

Elke woensdag

Fietsen

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

TENTOON

In dialoog met de kunstenaar / Art Center Hugo,
Vennen 22 / Van 14 tot 17 uur

Elke donderdag Petanque

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

UIT

100 jaar scouts / Tentoonstelling en terras /
Scoutslokaal Augustijnenlaan / Van 10 tot 17 uur

Elke donderdag Dansen

TENTOON

Tentoonstelling Herentals tijdens WOII / Instituut van
de Voorzienigheid, Wolstraat / Van 13 tot 17 uur

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

WANDEL

Themawandeling Herentals tijdens de bezetting /
Instituut van de Voorzienigheid, Wolstraat / 13.30 en
15.30 uur

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

UIT

Herdenkingsdag De bevrijding van Herentals / 13.30
uur / Grote Markt

MUZIEK

Workshop Iets met snaren / De Cirkel, Lierseweg 132 /
Van 14.30 tot 16 uur

OKRA Onze-Lieve-Vrouwparochie

DI 24/09

JEUGD

Scholenveldloop / Netepark

Elke dinsdag

Fietsen

Vertrek aan Onze-Lieve-Vrouwkerk / 13 uur

WO 25/09

WERELD

Startvergadering Wereldtals / Administratief centrum /
20 uur

Elke woensdag

Petanque

Plein in de Rozenstraat / 13.30 uur / Info: André,
gsm 0479-72 15 56

CREA

Hobbyclub Trachique: kunstwerken 'Herentals in de
ban(d) van de fiets' / De Cirkel, Lierseweg 132 / Van 13
tot 16.30 uur

Elke donderdag Hobbyclub
voor dames

SENIOR

Grijze panters – wandeling / Info: Joke, tel. 014-22 04
07

S-Sport

RAAD

Jeugdraad / Koetshuis Stadspark / 20 uur

CREA

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

SOCIO

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

FIETS

Critical Mass / Standbeeld Boerenkrijg, Grote Markt /
18 uur

LEZING
JAZZ

MA 23/09

DO 26/09

VR 27/09

Info: Martha Verlinden, tel. 014-21 39 56

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

Rudolf Hecke - The sixties / Bibliotheek, Gildelaan 13 /
20 uur

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

Ben Vanderweyden Quartet en Fred Brouwers Jazz@RElaX: Thank You Toots! / Schouwburg Rex,
Smallestraat 2, 2400 Mol

Sportcomplex De Vossenberg / 13.30 uur / Info:
Willy Verlinden, tel. 014-22 11 14

Sportelen

Repaircafé / Levende Hoop, Markgravenstraat 82 / Van
13.30 tot 17 uur / Info:
www.levendehoop.be/repaircafe

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

WOORD

Poesia Divina / Sint-Catharinakerk, Begijnhof / 17 uur

Elke dinsdag

Netepark / Van 9.55 tot 11.50 uur

KLASSIEK

Ratas del viejo Mundo o.l.v. Floris De Rycker - Bâtard –
Da Vinci als vrijbuiter (Musica Divina) / SintWaldetrudiskerk / 20 uur

Nordic
walking

Elke woensdag

Easyfit

De Vossenberg / Van 9 tot 10 uur

Fitplus

De Vossenberg / Van 10.15 tot 11.15 uur

FIETS

Familiefietstocht t.v.v. de Warmste Week / Bibliotheek
Noorderwijk / Van 10 tot 15 uur

Elke woensdag

Badminton

Sporthal van Noorderwijk / Van 13.30 tot 15 uur

ZO 29/09

FEEST

Openingsfeest cultuurseizoen / schouwburg,
buitenplein en Grote Markt / vanaf 14 uur

Elke vrijdag

MA 30/09

MUZIEK

Workshop Iets met snaren / De Cirkel, Lierseweg 132 /
Van 14.30 tot 16 uur

ZA 28/09

REPAIR

Elke donderdag Badminton

De Vossenberg / Van 13 tot 16 uur

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

Elke dinsdag

Parochiecentrum Noorderwijk / 19 uur /
Info: Jules Van Olmen, gsm 0486-49 18 21
Op feestdagen zijn er geen wandelingen.
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SPREEKUREN
Wilt u de burgemeester of de schepenen spreken, dan kunt u bij hen terecht tijdens de spreekuren
in het administratief centrum (Augustijnenlaan 30), in het Dorpshuis van Noorderwijk (Ring 26)
en het Dorpshuis van Morkhoven (Dorp 12). U kunt hen ook mailen om een afspraak te maken.

burgemeester Mien Van Olmen
Algemeen beleid, politie, brandweer, veiligheid en openbare orde, burgerlijke
stand, bevolking en jubilarissen, communicatie en dienstverlening,
burgerparticipatie, landbouw en plattelandsontwikkeling
Ÿ iedere donderdag van 9 tot 10 uur in het administratief centrum
Ÿ na afspraak
[i] burgemeester.mien.van.olmen@herentals.be

schepen Yoleen Van Camp
Mobiliteit, middenstand, lokale economie, markten, foren en feesten, dierenwelzijn, sport
maandag 2, 9, 16 en 23 september van 18 tot 19 uur
in het administratief centrum
Ÿ maandag 30 september van 18 tot 19 uur in het Dorpshuis van Morkhoven
Ÿ na afspraak
[i] schepen.yoleen.van.camp@herentals.be

Zitdagen
Stadsloket
administratief centrum,
Augustijnenlaan 30

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

Ÿ

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

schepen Jan Michielsen
Cultuur en kunstonderwijs, flankerend onderwijs-beleid, bibliotheek en archief,
internationale samen-werking, jumelages
alleen na afspraak
[i] schepen.jan.michielsen@herentals.be
Ÿ

schepen Pascal Van Nueten
ruimtelijke ordening, openbare werken, groen en milieu, begraafplaatsen

Ÿ maandag 2, 9, 16 en 30 september van 18 tot 19 uur
in het administratief centrum
Ÿ maandag 23 september van 18 tot 19 uur in het Dorpshuis van Noorderwijk
Ÿ na afspraak
[i] schepen.pascal.van.nueten@herentals.be

schepen Patrik De Cat
Financiën, kerkfabrieken, personeel
alleen na afspraak
[i] schepen.patrik.de.cat@herentals.be

Ÿ

schepen Stefan Verraedt
Toerisme, jeugd, monumenten en erfgoed, musea, patrimonium, ICT
iedere maandag van 18 tot 19 uur in het administratief centrum
na afspraak
[i] schepen.stefan.verraedt@herentals.be
Ÿ
Ÿ

Convent2
Augustijnenlaan 26/1
(Oud Moederhuis)

Federale pensioendienst
werknemers
Ÿ

eerste en derde maandag van de
maand
van 9 tot 11.30 uur en
van 13.30 tot 15.30 uur

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

Federale pensioendienst
zelfstandigen
(pensioenen, ziekteverzekering,
kinderbijslag, ... voor zelfstandigen)
Ÿ eerste maandag van de maand
van 9 tot 11 uur

schepen Peter Bellens
Voorzitter bijzonder comité sociale dienstverlening
Welzijn, zorg en gezondheid, sociale dienstverlening, sociale economie, sociale
huisvesting en woonbeleid, senioren, kinderopvang, gezondheid en preventie,
gelijke kansen, personen met een handicap, AZH
maandag 30 september van 18 tot 19 uur in het Dorpshuis van Morkhoven
na afspraak
[i] schepen.peter.bellens@herentals.be

Ÿ
Ÿ

30
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Mobiele Lijnwinkel
iedere vrijdag van 8 tot 13 uur
Grote Markt, aan de Kerkstraat

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

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

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

Dagopvang CADO Orchidee - Vorselaarsebaan 1

0474-55 09 24

deN Babbelhoek
praatgroep Nederlands voor anderstaligen

0472-22 86 71
014-22 17 81

Den Brand
dagbesteding voor mensen met een handicap

014-84 12 00

De Dorpel, Boerenkrijglaan 16

014-21 40 73

Administratief centrum - Augustijnenlaan 30

014-28 50 50

De Woonbrug - Augustijnenlaan 28/6

014-85 98 00

Academie voor Beeldende Kunst
Markgravenstraat 89

014-28 51 55

Diabetes Infolijn

0800-96 333

Academie voor Muziek, Woord en Dans
Hikstraat 28

014-21 33 05

Belastingen

02-575 82 60

Hulplijn Misbruik, Geweld en Kindermishandeling

Bibliotheek - Gildelaan 13

014-85 97 50

Infopunt Dementie

014-28 20 00

Brandweer - Oud-Strijderslaan 1

014-56 66 30

JAC - Hofkwartier 23

014-23 34 01

CardStop

070-344 344

Kankerlijn

0800-35 445

Cultuurcentrum ’t Schaliken - Grote Markt 35

014-21 90 88

Kringkruidenier - Lierseweg 132

014-24 66 84

Defecten aan de openbare verlichting

0800-6 35 35

Dienstencentrum Convent2 - Augustijnenlaan 26/1 014-28 20 00
Drughulp - Hofkwartier 23

014-23 34 01

Holebifoon

0800-99 533
1712

Kringwinkel Zuiderkempen - Lierseweg 132

015-23 73 93

De Lijn

070-220 200

MS-liga Antwerpen

03-887 48 18

Diftar-informatielijn

0800-97 687

OCMW - Augustijnenlaan 30

014-28 50 50

OCMW (sociale dienst) - Nederrij 133/A

014-24 66 66

DocStop

00800-2123 2123

Fluvius

078-35 35 00

Ontmoetingsruimte De Cirkel - Lierseweg 132

014-24 66 93

Hummeltjeshof - Augustijnenlaan 22

014-23 17 18

014-23 18 80

IOK - Geel

014-58 09 91

Vzw OpWeg
ondersteuning van personen met een handicap

Netepark - Vorselaarsebaan

014-85 97 10

014-24 66 97

NMBS - Herentals

03-229 56 14

’t Peeseeke
openbaar computerlokaal - Lierseweg 132

PIDPA (klantenservice)

0800-90 300

Slachtofferhulp - Hofkwartier 23

014-21 08 08

Politiezone Neteland - Molenvest 23

014-24 42 00

Tele-onthaal

Recyclagepark - Hemeldonk 10

014-85 92 40

Vertrouwensartsencentra

02-533 12 11

Sport, jeugd en internationale samenwerking
De Vossenberg, Markgravenstraat 107

014-21 21 86

Werkwinkel - Molenvest 21

014-24 89 60

Wijkcentrum De Gagel - Gagelstraat 36

014-49 04 74

Sport Vlaanderen Herentals - Vorselaarsebaan 60

014-85 95 10

Woonzorglijn

078-15 25 25

Stadsarchief - Augustijnenlaan 1

014-21 28 00

Zelfmoordlijn

1813

Stedelijke Werkplaats - Hemeldonk

014-28 50 50

Ziekenhuis - Nederrij 133

Toerisme Herentals - Grote Markt 35

014-21 90 88

Ziekenvervoer (niet dringend)

Vlaamse Wegentelefoon

0800-122 66

Zit Stil (ADHD)

Foto: Michiel Vanhoudt
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014-24 61 11
105
03-830 30 25
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OPENINGSTIJDEN STADSDIENSTEN
MA

DI

WO

DO

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

VR

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

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
Ÿ

Ÿ

32

Zomervakantie (tot 1/9): het recreatiedomein is elke dag open vanaf 9 uur. Het eerste uur kunt u enkel gebruikmaken van de speeltuin. De zwembaden
en het sport- en spelaanbod zijn open van 10 tot 20 uur. Van 14 tot 16 uur is het wedstrijdbad een pretbad met veel spelmateriaal (uitgezonderd in het
weekend en op feestdagen).
Sluiting voor onderhoud: op maandag 2 en dinsdag 3 september is het volledige recreatiedomein gesloten. Vanaf woensdag 4 september zijn de
speeltuin, het recreatiebad en het wedstrijdbad weer open. Het doelgroepenbad blijft gesloten tot vrijdag 13 september.
september 2019

