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Politie Neteland werkt vanaf 1 oktober op afspraak
Wilt u een klacht indienen of een aangifte doen bij de Lokale Politie Neteland, dan moet u vanaf 1
oktober een afspraak maken via www.politieneteland.be of tel. 014-24 42 00. De nieuwe
regeling geldt zowel voor het hoofdcommissariaat in Herentals als voor de politieposten in
Grobbendonk, Herenthout, Olen en Vorselaar.

Hoe maakt u een afspraak?
Ÿ
Ÿ

Door op afspraak te werken, kan de politie u beter en sneller van dienst zijn. U komt op het
afgesproken tijdstip naar het politiekantoor en hoeft niet te wachten. Als u online een afspraak
maakt, krijgt u bovendien een mail met een overzicht van de documenten die u moet meebrengen. Komt u toch zonder afspraak, hou dan rekening met een wachttijd.

Ÿ
Ÿ
Ÿ

Surf naar www.politieneteland.be
Klik op 'Maak hier een afspraak’
Maak uw keuze
Kies het feit waarvoor u wilt
langskomen
Selecteer een afspraakmoment

Hebt u geen internet, lukt het niet via de
website of twijfelt u of u wel aangifte
moet doen? Neem dan contact op met
het onthaal via tel. 014-24 42 00. Een
medewerker geeft u graag advies en
maakt eventueel een afspraak.

Dringende politiehulp,
bel 101
Voor dringende politiehulp hoeft u
uiteraard geen afspraak te maken.
Daarvoor kunt u steeds terecht op het
noodnummer 101.

voorwoord ...
Deze maand is Herentals gaststad voor het startschot van Kempen2030
en de ondertekening van het Burgemeestersconvenant voor Klimaat en
Energie. We mogen best wel fier zijn dat alle Kempense burgemeesters,
parlementairen, klimaatambassadeurs, stakeholders, … in onze stad verzamelen om samen
het engagement aan te gaan om tegen 2050 als regio klimaatneutraal te zijn. Ze stellen als
tussenstap het doel om tegen 2030 40 procent CO₂ te besparen en in te zetten op klimaatadaptatie.
Dit weekend organiseren alvast enkele jongeren in onze stad een tweede klimaatmars. Onze
jongeren houden de vinger aan de pols, ze zijn bezorgd om het klimaat en verwachten van
ons allen meer verantwoordelijkheid en doortastende maatregelen om hun toekomst veilig
te stellen.
Onze gemeenteraad gaf mij alvast het mandaat om voor u allen dit engagement aan te gaan.
We zullen als stad een voorbeeldrol opnemen. Maar dit engagement moeten we samen
waarmaken, het is een gezamenlijke opdracht voor burgers, bedrijven, organisaties, scholen,
… Gebruik minder energie, schakel over op hernieuwbare energie, isoleer uw woning, neem
vaker de fiets of het openbaar vervoer, recupereer voedseloverschotten, passeer eens in de
kringwinkel, … Gaat u mee aan de slag?
Uw burgemeester, Mien
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WETENSWAARD
Rookmelders verplicht vanaf 2020
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Woningbranden eisen elk jaar tientallen mensenlevens. Het is vooral de verstikkende rook die
hiervoor verantwoordelijk is. De rook verspreidt zich razendsnel en u wordt er 's nachts niet
wakker van. Rookmelders vormen een eenvoudige en doeltreffende bescherming tegen de
gevaren van brand. Daarom zijn rookmelders vanaf 1 januari 2020 verplicht in alle Vlaamse
woningen.
Om wettelijk in orde te zijn, moet een woning op elke verdieping minstens één rookmelder
hebben. Verhuurt u een woning, dan moet u de nodige rookmelders aankopen en plaatsen. Het
regelmatig testen en het vervangen van de batterijen is dan weer de plicht van de huurder.
Een rookmelder is helemaal niet duur en gemakkelijk zelf te
plaatsen. U kunt rookmelders kopen in bijna elke doe-hetzelfzaak of via een webwinkel op het internet. Let er wel
op dat de rookmelder CE gemarkeerd is en voldoet aan
Leertuin
de norm NBN EN 14604.
Meer informatie:
www.wonenvlaanderen.be/rookmelders

Honden beleven plezier op de Hellekens
Sinds kort kunt u met uw hond terecht op de hondenlosloopweide aan de Hellekens. Dit
gebied ligt naast de Kleine Nete tussen de buitenzijde van de ring en de Sint-Jobsstraat. Het
Agentschap voor Natuur en Bos (ANB) legde er een strook aan van 200 op 25 meter waar
honden vrij kunnen loslopen.

BUDGET
Online meldpunt voor zwerfkatten
Zwerfkatten planten zich snel voort. Om hun
aantal te beperken, maakt het stadsbestuur elk
jaar geld vrij om zwerfkatten te steriliseren. Het
project wordt gedragen door een groep
vrijwilligers. Om hen zoveel mogelijk papierwerk besparen, richtte de stad een online
meldpunt op: www.herentals.be/zwerfkatten.
Merkt u zwerfkatten op in uw buurt, laat het
weten via het formulier op de website. Wie
geen internet heeft, kan contact opnemen met
het stadsloket via tel. 014-28 50 50. De stad geeft uw melding door aan de vrijwilligers. Zij komen
bij u langs voor meer informatie. De katten worden gevangen met een bak en naar de dierenarts
gebracht. Na de sterilisatie worden ze teruggeplaatst.
Hebt u een hart voor dieren? De stad is nog op zoek naar vrijwilligers in Noorderwijk en
Morkhoven die het sterilisatieproject mee willen ondersteunen. Voor meer informatie kunt u
contact opnemen met het stadsloket (tel. 014-28 50 50, info@herentals.be).

Fotowedstrijd Trage Wegen
Elk jaar vindt in de herfst de Dag van de Trage
Weg plaats. In het weekend van 19 en 20
oktober trekken opnieuw duizenden wandelaars, fietsers en ruiters op verkenning langs
kleine wegen en paadjes.
Wilt u uw uitstap met iedereen delen? Doe dan
mee met de fotowedstrijd. Neem een originele,
artistieke of kenmerkende foto van een trage
weg in Herentals en deel uw foto via Facebook,
Twitter of Instagram met #herentalswandelt.
Een jury kiest vijf winnaars uit die beloond worden met een Helemaal Herentals cadeaucheque.
Foto's indienen kan van 1 tot en met 31 oktober. Iedereen vanaf zestien jaar kan deelnemen.
Meer informatie: www.herentals.be/tragewegen

Openbaar onderzoek naar nieuwe straatnaam

Allerheiligen en
Allerzielen
In de periode rond Allerheiligen doen
de stadsdiensten extra hun best om de
begraafplaatsen netjes te houden. Ook
u kunt een handje toesteken door
afgestorven planten en verwelkte
bloemen op de graven te verwijderen.
Als dat niet gebeurt, doen de stadsdiensten het in de loop van december.
Potten die u graag terug wilt, kunt u dus
het beste wegnemen voor 1 december.
Het stadsbestuur vraagt u om zeker
geen potten in te graven. Om te
voorkomen dat uw bloempot omvalt,
kunt u een bloempothouder vragen aan
de begraafplaatsmedewerkers. In
Noorderwijk en Morkhoven is er van 14
tot 31 oktober elke voormiddag een
medewerker aanwezig.
De begraafplaatsen van Herentals,
Noorderwijk en Morkhoven zijn elke
dag te voet toegankelijk van 8 tot 18 uur.
Mensen die slecht ter been zijn, mogen
op vrijdag van 13 tot 15.30 uur en op
zaterdag van 13 tot 17 uur met hun
wagen op de begraafplaats van
Herentals. Alleen op vrijdag 1 en
zaterdag 2 november is dit, voor de
veiligheid van de vele bezoekers, niet
toegestaan.
Om de drukte aan de begraafplaats in
Noorderwijk op te vangen, geldt er van
donderdag 31 oktober tot maandag 4
november eenrichtingsverkeer in de
Groenstraat en de Bremstraat.

De stad organiseert een openbaar onderzoek naar de nieuwe straatnaam Mie Broosplein. Die
wordt toegekend aan het plein dat wordt aangelegd tussen de woonblokken van het nieuwbouwproject De Heern. Het plein bevindt zich tussen de Lierseweg en de ring, ter hoogte van de
Kanaalstraat.
Omdat het overgrote deel van de straten in Vlaanderen vernoemd zijn naar een man, koos de
gemeenteraad er bewust voor om dit nieuwe plein de naam van een verdienstelijke vrouw te
geven. Mie Broos (1839-1927), geboren als Maria Van Loock, was een kruidengenezeres die op
het Heiken in Vorselaar leefde. Duizenden mensen, waaronder veel Herentalsenaren, kwamen
hulp zoeken bij Mie Broos. De arme volksmens hielp ze gratis en de rijken liet ze betalen.
U kunt de stukken van het openbaar onderzoek, na afspraak, inkijken bij het stadsloket. Van 27
september tot en met 27 oktober 2019 kunt u uw opmerkingen en bezwaren indienen bij het
college van burgemeester en schepenen (administratief centrum, Augustijnenlaan 30, 2200
Herentals).
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Week van de Fair Trade
Tijdens de Week van de Fair Trade, van 2 tot
12 oktober, staan fair trade en fairtradeproducten in heel het land in de kijker. Dit jaar zet
Oxfam de tanden in de strijd voor eerlijke
chocolade. Op zaterdag 12 oktober kunt u in
de Oxfam Wereldwinkel (Begijnhof 29) een
lege chocoladeverpakking inruilen voor een
tablet Oxfam-chocolade. Zo steunt u Oxfams
strijd voor een eerlijke en duurzame cacaosector. De winkel is open van 10 tot 16 uur.

Vredegerecht verhuist
naar Westerlo
Op 1 oktober verhuist het vredegerecht
van Herentals definitief naar Westerlo
(Bistplein 13). De verhuis is een
maatregel in het kader van besparingen
bij de federale overheidsdienst justitie.
De stad heeft deze beslissing verscheidene malen betwist bij de minister,
maar onze argumenten vonden er geen
gehoor.

We zetten de actie rond eerlijke chocolade nog meer in de verf door op woensdag 2 oktober
chocolaatjes uit te delen aan de vroege trein- of busreizigers aan het station van Herentals.
Meer informatie: www.oxfamwereldwinkels.be

Fakkeltocht tegen
armoede

Starten met een eigen zaak na uw vijftigste
Bent u ouder dan vijftig en droomt u van een eigen zaak? Een grondige voorbereiding en goede
informatie zorgen alvast voor een vlotte start. Daarom organiseert Integraal vzw (een doelgroepenwerking van UNIZO en Liantis) een praktische opleiding voor vijftigplussers die een nieuwe
carrière als ondernemer willen uitbouwen.
U kunt de opleiding volgen in Berchem of in Roeselare. Tijdens vier namiddagen komt u meer te
weten over wat er bij het opstarten van een zaak komt kijken, over het zelfstandigenstatuut,
sociale zekerheid, begeleidings- en ondersteuningsmogelijkheden, … Deelnemen is gratis, maar
u moet zich wel vooraf inschrijven.
Meer informatie en inschrijvingen: www.ondernemen50plus.com,
marc.gommers@integraalvzw.be, tel. 02-21 22 221

Test uw zaak uit in het Zandpand
Wilt u een zaak starten in Herentals? Dan kunt u
uw concept eerst uittesten in het Zandpand
(Zandstraat 25). Zo leert u Herentals, de
Zandstraat en de andere ondernemers beter
kennen. Voor 250 euro per maand kunt u
gebruik maken van één van de vijf zones. Slaat
uw concept aan, dan kunt u doorstromen naar
een vaste winkel in Herentals. Er komt dus
telkens opnieuw plaats vrij in het Zandpand.
Ondernemers die hun concept willen uittesten,
kunnen zich aanmelden via www.herentals.be/
zandpand.
Het Zandpand is open van dinsdag tot en met
zaterdag, telkens van 10 tot 18 uur.
Het Zandpand maakt deel uit van het project Straat in het Vizier en is mee mogelijk gemaakt
dankzij de steun van Provincie Antwerpen en het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling.
4
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Op donderdag 17 oktober, de werelddag van verzet tegen armoede en
sociale uitsluiting, organiseert vzw De
Fakkel een fakkeltocht door de straten
van Herentals. Het officiële gedeelte
start om 19 uur in de foyer van cultuurcentrum 't Schaliken (Grote Markt 35).
Het thema dit jaar is betaalbaar
onderwijs. Bit By Barracuda zorgt voor
de muziek. De fakkeltocht zelf start om
20 uur op de Grote Markt. Na afloop is
er een receptie, verzorgd door de
Wereldwinkel. Iedereen is welkom. Wilt
u laten zien dat u de fakkeltocht steunt,
hang dan een wit geknoopt laken uit uw
raam!
Meer informatie: De Fakkel,
Boerenkrijglaan 16,
gsm 0487-99 06 23,
vzwdefakkel@gmail.com

Bank-contact aan de Herentalse gevelbanken
Hebt u de gevelbanken in Herentals al gezien?
De uitklapbare banken zijn een plaats om uit te
rusten en van de omgeving te genieten, maar
ook om mensen te ontmoeten. De eigenaars
van deze banken zijn onze bank-directeurs. Op
zaterdag 19 en zondag 20 oktober nodigen zij u
uit op een gevelbank in uw buurt. Tussen 10 en
16 uur kunt u er kennismaken met andere
buurtbewoners terwijl u geniet van een hapje
en een drankje.
Bij elke gevelbank is er ook iets extra’s: muziek, een lokale kunstenaar of een speciale gesprekspartner. Bovendien maakt u kans om zelf een gevelbank of een mand vol lekkernijen te winnen!
U vindt de locatie van alle gevelbanken terug op www.wereldtals.be/bankcontact en op
Facebook (Bank-Contact Herentals). Bank-Contact is een samenwerking van de stad, het
Agentschap Integratie en Inburgering en GeKoro Herentals.
Meer informatie: dienst participatie en preventie, tel. 014-24 66 95,

De Sociaal Wonendag: een supersociale dag
Op zondag 13 oktober vieren we honderd jaar sociaal wonen in Vlaanderen. Op de Sociaal
Wonendag zetten meer dan veertig sociale huisvestingsmaatschappijen hun deuren en werven
open. Ook De Woonbrug, de sociale huisvestingsmaatschappij in Herentals en Olen, doet mee.
In Herentals kunt u het woonproject in de Gagelstraat 36-52 bezoeken. Dit woonproject toont
aan dat sociaal wonen veel meer is dan bakstenen. Het is ook een plaats creëren waar mensen
samenleven, elkaar kennen en bij elkaar binnenspringen. Het woonproject omvat 46 appartementen, waarvan er twaalf zijn aangepast voor mensen met een fysieke beperking. vzw Zewopa
staat in voor de zorg en hulpverlening.
Iedereen is welkom tussen 13.30 uur en 17 uur. U kunt er enkele appartementen en de technische ruimten bezoeken en kennismaken met de vzw Zewopa. In het buurtlokaal kunt u terecht
voor een drankje.
Meer informatie: De Woonbrug, tel. 014-85 98 00, info@dewoonbrug.be,
www.sociaalwonendag.be

Dag van de Kringwinkel
Op zaterdag 19 oktober vieren alle Kringwinkels
in Vlaanderen de Dag van De Kringwinkel. In
Herentals bent u van 9.30 uur tot 17 uur welkom
bij de Kringwinkel in de sociale campus
Spiegelfabriek (Lierseweg 132).
Daar bevinden zich ook ontmoetingsruimte De
Cirkel, computerlokaal 't Peeseeke en de
KringKruidenier. Ook zij zetten die dag de
deuren open. Kom zeker eens langs. U kunt er
deelnemen aan een toffe vragenronde
waarmee u een verrassing kunt winnen.

Preventieactie rond
geestelijke gezondheid
Op vrijdag 4 oktober houdt de stad een
actie in het kader van de Tiendaagse
van de Geestelijke Gezondheid. Op de
vrijdagmarkt kunt u kennismaken met
enkele lokale instanties die werken
rond geestelijke gezondheid. De
blikvanger is een kleurrijke stand met
een complimentenboom en gevoelsbuttons.
Kent u iemand die wel een opkikkertje
kan gebruiken? Kies dan een complimentenlintje uit de boom. Bent u trots,
gelukkig, verward of moe? Neem de
button die het beste past bij uw gevoel,
speld hem op en praat erover met
elkaar. Er is ook een speciale act die u
zeker niet wilt missen.
Meer informatie: dienst participatie en
preventie, tel. 014-24 66 43,
participatie@herentals.be

Infoavonden over
verslaving
Maakt u zich zorgen over iemand in uw
naaste omgeving die drugs gebruikt, te
veel drinkt, medicatie misbruikt of
gamet? Neem dan contact op met De
Meander, het alcohol- en drugteam van
het Centrum voor Geestelijke Gezondheidszorg (CGG). Zij organiseren dit
najaar enkele informatieavonden over
verslaving.
De infoavonden vinden plaats op
woensdag 9 oktober, dinsdag 12
november en woensdag 11 december
om 19 uur in het Hofkwartier 23. U krijgt
telkens informatie over een bepaald
thema en hebt de mogelijkheid om
ervaringen uit te wisselen. Deelnemen
kost 11 euro per persoon (of koppel).
Wie recht heeft op de verhoogde
tegemoetkoming betaalt 4 euro.
Meer informatie en inschrijvingen:
CGG Kempen, tel. 014-41 09 67,
context@cggkempen.be
oktober 2019
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MANTELZORG
Herentals wil zorgen voor… mantelzorgers
In Herentals wonen heel wat mantelzorgers. Zij dragen zorg voor een familielid, een vriend of een buur die ziek is, een handicap
heeft of met psychische moeilijkheden kampt. Zorgen voor iemand waar u om geeft, is voor de meeste mensen vanzelfsprekend. Maar mantelzorg kan soms zwaar zijn. U hoeft er echter niet alleen voor te staan. Er zijn diensten die u helpen en ondersteuning bieden, zowel financieel, praktisch als emotioneel. De Stadskrant sprak met Inge en Maria, twee sterke, lieve dames
die ons hebben toegelaten in hun moeilijke thuissituatie.

Maria zorgt voor
haar echtgenoot met dementie
Maria en haar man Jef wonen nog maar een drietal jaar in Herentals.
Hun twee kinderen wonen verder weg. Maria zorgt al ruim vijf jaar
alleen voor haar man, die lijdt aan fronto-temporale dementie. Deze
soort dementie tast de cellen aan in het voorste gedeelte van de
hersenen en veroorzaakt gedragsveranderingen. De dementie heeft
bij Jef, maar ook bij Maria zijn tol geëist. Jef is fysiek nog heel mobiel,
maar de gedragsveranderingen maken dat hij dikwijls erg agressief is.
Dankzij aangepaste medicatie worden de stoornissen onderdrukt,
maar het blijft moeilijk voor Maria om hiermee om te gaan.

Inge zorgt voor
haar hulpbehoevende moeder
Inge zorgt voor haar mama Huguette die 84 jaar is. Huguette zorgde
zelf lange tijd voor haar hulpbehoevende ouders en haar man, die
overleed aan kanker. Vijf jaar geleden viel Huguette en werd zij zelf
hulpbehoevend. Van haar vier kinderen is Inge de enige die dichtbij
woont. De enige dus die mantelzorg kan bieden.
Inge krijgt hulp van haar man en zonen en van enkele goede vrienden
die in de buurt wonen, maar de meeste hulptaken komen op haar
schouders terecht. Een zware opgave, want Inge werkt deeltijds in
Brussel en heeft ook haar eigen gezin om voor te zorgen. Meer dan
een jaar zocht Inge naar aangepaste professionele hulp. De zoektocht
doorheen het kluwen van instanties, telefoonnummers, adressen en
websites was tijdrovend en psychisch zwaar. "Je moet eerst al de stap
zetten om hulp te zoeken en dat is als mantelzorger niet vanzelfsprekend. Het voelt een beetje als opgeven. En als je dan nog veel moeite
moet doen om te vinden wat je nodig hebt, dan weegt dat extra door."
Gelukkig kreeg Inge via haar ziekenfonds het advies om een afspraak
te maken met het bezoekersproject van dienstencentrum Convent2.
Coördinator Kristien kwam bij hen thuis langs en maakte Inge wegwijs.
Ondertussen is bij Huguette thuiszorg opgestart en zijn er afspraken
gemaakt om kennis te maken met dagopvang Cado aan de
Vorselaarsebaan. Dat er voor haar mama wordt gezorgd, geeft Inge
meer gemoedsrust, maar het blijft niet altijd eenvoudig. Ze geeft
daarom graag advies aan andere mantelzorgers: "Wacht niet te lang
met hulp zoeken. Maak zeker een afspraak voor een thuisbezoek van
dienstencentrum Convent2. Zij kunnen u wegwijs maken in thuiszorgdiensten en tegemoetkomingen. Betrek ook iemand uit je omgeving
bij je zoektocht naar en het samen bespreken van hulp. Mantelzorg
delen, maakt het dragelijker."
6
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Maria is een fiere vrouw die ondanks alle tegenslag kracht blijft putten
uit haar zorgzaamheid voor haar man en kinderen. Het sociale
isolement dat dementie creëert, hoopt ze op termijn te kunnen
doorbreken. "Mijn omgeving weet niet hoe agressief mijn man soms
kan worden en hoe moeilijk het is om met hem samen te leven. Omdat
hij zich buitenshuis meestal zo niet gedraagt, krijg ik soms heel weinig
begrip voor mijn situatie. Maar hij kan er natuurlijk niets aan doen."
Vorig jaar las Maria in de Stadskrant dat aan woonzorgcentrum SintAnna een dagopvang werd opgestart. Zij schreef haar man in en sinds
december gaat Jef een aantal dagen per week naar CADO Herentals.
Dat geeft Maria de ruimte en tijd om voor zichzelf te zorgen, ook al is
dat voor haar niet evident. De medewerkers van CADO hebben Maria
geholpen met het zoeken naar meer ondersteuning en hulp en daar is
zij zeer dankbaar voor. Zo heeft zij het Expertisecentrum dementie
leren kennen en ook dienstencentrum Convent2. Ze heeft veel zin om
opnieuw naar buiten te komen en cursussen te volgen.

Zoekt u ook hulp?
Bij dienstencentrum Convent2 kunt u terecht voor informatie over
alle hulpmogelijkheden: thuishulp, dagopvang, vervoer, poetshulp, maaltijden aan huis, klusjesdienst, ... U krijgt er ook info over
premies, zorgbudgetten en andere financiële tegemoetkomingen.
Kom langs bij het onthaal (elke werkdag tussen 9 en 12 uur) of
maak een afspraak (www.herentals.be/afspraak). U kunt ook een
thuisbezoek aanvragen via www.herentals.be/ bezoekersproject.
Dienstencentrum Convent2, Augustijnenlaan 26/1,
tel. 014-28 20 00, dienstencentrum@ocmwherentals.be

Stoort u zich ook aan afval dat achterblijft op straten, pleinen en andere openbare plaatsen? U bent zeker niet alleen. Zwerfvuil
en sluikstorten zorgen voor een onveilig gevoel en hebben een grote impact op het milieu. Denk maar aan de plastic soep, dieren
die verstrikt geraken in zwerfvuil of zwerfvuil dat via het veevoeder in magen van koeien terechtkomt. Bovendien kosten deze
hopen afval handenvol geld aan de stad en andere overheden.

Extra controle

Win een gratis ramenwasser een jaar lang!

Tijdens de Week van de Handhaving, van 30 september tot 6 oktober,
zet de stad extra in op de controle van zwerfvuil en sluikstort. Lichte
overtreders worden aangesproken en gevraagd om hun afval in een
vuilnisbak te werpen. Bij zwaardere overtredingen riskeert u een GASboete. Maar de stad kiest ook voor een positieve aanpak: wie zijn
zwerfvuil correct in de vuilnisbak gooit, mag rekenen op een complimentje.

Kempenaren houden van een nette straat zonder zwerfvuil. De
'Zonder Zwerfvuil Straat'-affiches van IOK doken vorig jaar dan ook op
aan heel wat Kempense ramen. Stoort u zich ook zo aan zwerfvuil?
Hang dan ook dit jaar de affiche voor uw raam. Hoe meer affiches er
hangen, hoe duidelijker de boodschap dat zwerfvuil niet kan. Doe mee
aan de wedstrijd en misschien bent u wel één van de tien gelukkigen
die in 2020 de ramen niet zelf moet poetsen!

Gemeenschapswachten delen gratis
hondenpoepzakjes uit

U kunt de affiche opvragen bij IOK Afvalbeheer via de facebookpagina
of via afvalbeheer@iok.be. Verder vindt u de affiches in het administratief centrum, in de bibliotheek en op het recyclagepark. Hang ze
voor uw raam en maak een foto van uzelf of uw gezin met de affiche er
duidelijk op. Dien de foto voor 25 oktober in via mooimakers@iok.be
of www.iok.be/zonderzwerfvuilstraat.

Hondenpoep blijft een van de grootste ergernissen in Herentals. Om
dit vervelende probleem opnieuw onder de aandacht te brengen,
houdt de stad een actie tijdens de Week van de Handhaving.
De gemeenschapswachten delen gratis hondenpoepzakjes uit en
moedigen hondeneigenaars aan om de omgeving netjes te houden.
Maar ook de GAS-ambtenaar is aanwezig om overtredingen vast te
stellen. Hondeneigenaars die hun hond uitlaten zonder zakje, de
uitwerpselen van hun hond niet opruimen of hun hond niet aan de
leiband houden, riskeren een boete die kan oplopen tot 350 euro.
Wilt u aan de buurt tonen dat u de actie steunt, vraag dan een gratis
affiche aan via www.herentals.be/hondenpoep.

John Scoliers en Susy Peeters, de Herentalse winnaars van vorig jaar
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CULTUURCENTRUM ’T SCHALIKEN
KVS / SKaGeN / Valentijn Dhaenens
Onbezongen
Woensdag 9 oktober om 20 uur in de schouwburg
Onbezongen schetst het portret van de homo
politicus en keert terug naar de kiem van het
politieke leven. Waarom hebben leiders zo'n
drang naar macht in een democratie waar
macht zeer relatief is? Waarom gaat een
politicus op zoek naar erkenning in een stiel die
als de meest onpopulaire bekend staat?

HETPALEIS
Play!

7+

Zondag 6 oktober om 14.30 uur
in de schouwburg

Voor zijn topprestatie in Onbezongen ontving
Valentijn Dhaenens de prestigieuze Fringe
Award op het Fringe Festival in Edinburgh.
Toegang: 16 euro / 13 euro (Vriendenpas) / 8 euro (Vrijetijdspas)

Xander De Rycke
Xander houdt het voor bekeken
Vrijdag 18 en zaterdag 19 oktober (UITVERKOCHT) om 20 uur in de schouwburg
Een nieuw tv-seizoen geeft stof tot nadenken en
tot nieuwe scherpzinnige analyses. Dus keert
Xander De Rycke terug met een vierde editie
van Xander houdt het voor bekeken. Hij neemt
alle tv-programma's van september 2018 tot
september 2019 onder de loep. Van sterke fictie
tot zwakke reality en van kaskrakers tot flops.
Niets ontsnapt aan zijn blik. Zijn conclusie? Dat
zal u de avond zelf moeten horen. Maar nu
houdt hij het voor bekeken.
De voorstelling loopt in samenwerking met Live Comedy.
Toegang: 21 euro / 18 euro (Vriendenpas) / 10,50 euro (Vrijetijdspas)

Bart Buls nodigt uit … Roland Van Campenhout,
Guy Swinnen, The Bonnie Blues, e.a.
Zondag 20 oktober om 20 uur in de schouwburg
Bart Buls nodigt voor zijn muzikale avond enkele
topmuzikanten uit. Roland Van Campenhout
heeft alvast bevestigd.
Levende legende Roland Van Campenhout
speelt al sinds de jaren zestig heel uiteenlopende muziekgenres, gaande van jazz over folk tot
psychedelische blues. De kwieke 74-jarige
Gentenaar heeft zelfs een nieuwe plaat uit:
Folksongs from a Non-Existing Land.
Toegang: 16 euro / 13 euro (Vriendenpas) / 8 euro (Vrijetijdspas)
8
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Zes dansers spelen een spel. Is het
voetbal, tikkertje, touwtrekken?
Rivaliteit, competitie en valsspelen
loeren om de hoek. Ze nemen risico's en
breken spelregels, balanceren tussen
plezier en ernst, tussen winnen en
verliezen. Hoe lang blijft een spel een
spel?
Choreograaf Karolien Verlinden maakt
een dansvoorstelling voor kinderen,
geïnspireerd op Pieter Bruegels
Kinderspelen. Op dit fascinerende
schilderij uit 1560 beeldde Bruegel
tachtig verschillende kinderspelletjes
uit de Lage Landen af: bikkelen,
priktollen, steltlopen, haasje over ...
Toegang: 8 euro / 5 euro (Vriendenpas)
/ 4 euro (Vrijetijdspas)

Carry Goossens
Cowboy met pensioen (Seniorenfeest)
Maandag 14 en dinsdag 15 oktober om 14 uur - UITVERKOCHT
Extra voorstelling: dinsdag 15 oktober om 19 uur in de schouwburg
Acteurs gaan niet met pensioen. En cowboys
ook niet. Dus Carry Goossens ook niet. Tijdens
Cowboy met pensioen staat Carry stil bij de 65
jaren die als een flits voorbij gevlogen lijken te
zijn.

Maaike Cafmeyer,
Ineke Nijssen, Fay
Lovsky, Nele Paelinck
Soirée Décolletée Vrouwen zingen Drs. P
Donderdag 24 oktober om 20 uur
in de schouwburg

Deze vertelling – met meer dan één knipoog
gebracht – valt zeker niet al te ernstig te nemen.
De countrymuziek zorgt voor de gevoelige
snaar. Daarvoor brengt Carry drie muzikanten
van de Bobby Setter Band mee. Dat is het
oudste nog actieve dansorkest in Vlaanderen.
Toegang: 7 euro / 3,50 euro (Vrijetijdspas),
inclusief koffie en sandwiches

Teun Michiels en Peter Jeurissen
Frühlingstraum (aperitiefconcert)
Zondag 27 oktober om 11 uur in Kapel hotel Karmel, Grote Markt 39
Frühlingstraum vormt het hart van een
programma dat doet hunkeren naar de eerste
lentewandeling. Dit lied is een deel van de
liedcyclus Die Winterreise van Franz Schubert.
Op het programma staan verder liederen van
Robert Schumann en Johannes Brahms.
Tenor Teun Michiels zet zowat elke partij naar
zijn hand, met het nodige respect voor de
historische uitvoeringspraktijk. Pianist Peter
Jeurissen bespeelt een gloednieuw instrument:
de Straight Strung Chamber Music Grand van Chris Maene. Deze uitzonderlijke piano verschilt
van zijn grote rechtsnarige broer door onder andere een dunnere rim en een dunner klankbord.
Extra: voor het concert kunt u tussen 9 en 11 uur genieten van een luxe-ontbijt in Hotel Karmel
(Grote Markt 39).
Toegang: 22 euro / 19 euro (Vriendenpas) / 11 euro (Vrijetijdspas)
Toegang met luxe-ontbijt: 33 euro / 30 euro (Vriendenpas) / 26,50 euro (Vrijetijdspas)

Herentalse dichters gezocht voor Poëzieweek
Herentals organiseert enkele activiteiten in het kader van de Poëzieweek. Die vindt plaats
van 30 januari tot 5 februari 2020. Wilt u graag deel uitmaken van de Poëzieweek? Schrijf een
gedicht met als thema 'De toekomst is nu!' en bezorg het voor 1 december 2019 aan
cultuurcentrum@herentals.be. Het gedicht mag maximaal een halve A4 lang zijn. De beste
gedichten verschijnen in de Stadskrant van februari en op de website van het cultuurcentrum.

Soirée Décolletée wil de immense
liederenschat van Drs. P (Heinz Polzer,
1919-2015) weer onder de aandacht
brengen. Jean Blaute en Jan De Smet
vieren de honderdste geboortedag van
Drs. P met weelde en feestgedruis.
Zij worden geholpen door actricezangeressen Maaike Cafmeyer en Ineke
Nijssen en muzikantes Fay Lovsky en
Nele Paelinck. De solide ritmesectie van
Stoy Stoffelen en Wouter Berlaen
maakt de voorstelling compleet.
Verwacht heerlijke absurde liederen,
ingenieuze rijmschema's, onverwachte
plotwendingen, rare instrumenten,
hilarische soubrettes, smartige plechtstatigheid en hoogstaande taalkunst.
En dat alles ter verhoging van het B.N.T.
(Het Bruto Nederlands Taalgebruik).
Toegang: 22 euro / 19 euro (Vriendenpas) / 11 euro (Vrijetijdspas)

Foto: De Milieuboot

Info en tickets:
cc 't Schaliken, Grote Markt 35,
tel. 014-21 90 88, www.schaliken.be
cultuurcentrum@herentals.be
oktober 2019
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FILM
75 JAAR BEVRIJDING

TENTOONSTELLING

Green Book

Begijnhoven. Eeuwenoud. Eigentijds

Dinsdag 29 oktober om 20 uur in de schouwburg

Van vrijdag 4 oktober tot en met zondag 27 oktober in de Lakenhal
Open op vrijdag, zaterdag, zondag van 14 tot 17 uur

New York, 1962. Don Shirley, een getalenteerde pianist met
Jamaicaanse roots wil in het gesegregeerde 'blanke' zuiden van de
Verenigde Staten op tournee gaan. Hij huurt Tony Lip in als chauffeur
en bodyguard. Een speciale reisgids, The Green Book, informeert hen
over plekken waar Afro-Amerikanen welkom en veilig zijn. Naarmate
de rondreis vordert, groeit er een unieke vriendschap.
Green Book is een hartverwarmende feelgoodfilm van regisseur Peter
Farrelly. Deze Amerikaanse film uit 2018 is gebaseerd op waargebeurde feiten. De film won drie Oscars, waaronder die voor beste film.
Toegang: 5 euro / 3,50 euro (Vriendenpas) / 2,50 euro (Vrijetijdspas)

Dumbo

6+

Woensdag 30 oktober om 14.30 uur in de schouwburg

Foto: Michiel Vanhoudt

Twintig jaar geleden werden dertien Vlaamse begijnhoven erkend
als UNESCO-werelderfgoed. De tentoonstelling Begijnhoven.
Eeuwenoud. Eigentijds. maakt deel uit van het feestjaar rond deze
gebeurtenis. De begijnen waren geen kloosterzusters, maar ook
geen gewone burgers. Vanaf de twaalfde eeuw vestigden zij zich in
begijnhoven aan de rand van de stad. De begijnhoven hebben een
rijk gedocumenteerd verleden maar vertellen ook een hedendaags, maatschappelijk interessant verhaal.

Voor dit project bezochten Stefaan en Alexander Kerkhof veertig
begijnhofsites. Stefaan maakte detailtekeningen, zijn zoon
Alexander onderzocht de maatschappelijke tendensen. Het
resultaat is een tentoonstelling met tekeningen, historische
thema's, bijzondere verhalen, 360°-fotomateriaal en interviews.
U bent hartelijk welkom op de vernissage op donderdag 3 oktober
om 20 uur in de Lakenhal. De toegang is gratis. Op zaterdag 5 en
zondag 6 oktober kunt u ook het Herentalse Begijnhofmuseum vrij
bezoeken.

Harry Wullaert
Mensen van hier en ginder
Van zaterdag 6 oktober tot en met zondag 1 december
in de foyer, tijdens activiteiten van het cultuurcentrum

Na de oorlog keert Holt Farrier terug naar het circus waar hij vroeger
werkte. Hij moet er zorgen voor Dumbo, een pasgeboren olifantje.
Iedereen lacht met Dumbo, omdat hij gigantisch grote oren heeft.
Wanneer Holts kinderen ontdekken dat Dumbo dankzij zijn grote oren
kan vliegen, lijkt een nieuwe ster geboren. Maar onder de vrolijke
circuslichtjes schuilen er donkere geheimen…

Tijdens zijn reizen brengt de
Herentalse freelancefotograaf
Harry Wullaert de diversiteit
van de wereld in beeld. De
portretten die Harry in deze
tentoonstelling toont, zijn
gemaakt in een bouwkamp in
Oezbekistan en Nicaragua.

De film van regisseur Tim Burton is een live-action remake van de
tekenfilm uit 1941. Cc 't Schaliken vertoont de Vlaamse versie.
Toegang: 5 euro / 3,50 euro (Vriendenpas) / 2,50 euro (Vrijetijdspas)
10
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De vernissage vindt plaats op vrijdag 4 oktober om 20 uur in de
foyer. De toegang is gratis .
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SPORT

JEUGD
Sporten en spelen tijdens de herfstvakantie
In de herfstvakantie kunnen kinderen deelnemen aan een heleboel leuke activiteiten. Alles
staat deze keer in het teken van het thema
'maskers en monsters' en de viering van
honderd jaar Fraikin.
Op het menu staan Grabbelpasactiviteiten zoals
een trollenwandeling, maskers maken, griezeldansen en lichtmonsters creëren en sport- en
themakampen zoals het schaats- en griezelsportkamp en het creakamp FRAIKINstein. De
resultaten van dit creakamp zijn te bewonderen
op de Fraikintentoonstelling in de Lakenhal op
21 en 22 december.
De inschrijvingen starten op maandag 30
september om 18 uur.
Meer informatie: www.herentals.be/grabbelpas en www.herentals.be/sportkampen

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

Zwemlessen voor
volwassenen
Volwassenen die willen leren zwemmen, kunnen in het Netepark terecht.
Op maandag 4 november start een
nieuwe reeks van vijf groepslessen. De
zwemlessen vinden telkens plaats op
maandag van 20.15 uur tot 21 uur.
U kunt zich online inschrijven van
maandag 21 oktober om 18 uur tot
maandag 28 oktober om 18 uur via
www.herentals.be/zwemlessen.

Lesgevers gezocht voor
zwemlessen
De stad is op zoek naar lesgevers die
zwemlessen aan kinderen kunnen
geven op maandagavond of zaterdagvoormiddag. Hebt u interesse, laat het
ons snel weten via www.herentals.be/
werken-voor-sport-en-jeugd. Daar
vindt u ook meer informatie over de
aanwer vingsvoorwaarden en de
vergoedingen.

Nieuw pretbad!
In de herfstvakantie pakt het Netepark
uit met een splinternieuw pretbad.
Waterratten kunnen zich uitleven op
materiaal dat nog uitdagender,
spectaculairder en plezanter is dan
voorheen. Kom het uitproberen van
maandag 28 tot donderdag 31 oktober,
tussen 14 en 16 uur.
Meer informatie: zwembaden en
recreatiedomein Netepark,
Vorselaarsebaan 56, tel. 014-85 97 10,
www.netepark.be

Meer informatie
Sport en jeugd
De Vossenberg, Markgravenstraat 107
tel. 014-21 21 86, info@herentals.be
www.facebook.com/
sportenjeugd.herentals
12
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AANKONDIGINGEN
Winterwandelingen

Bibnieuws

Vanaf oktober kunt u op zondagnamiddag opnieuw gratis wandelen onder begeleiding van een
gids. De wandelingen vertrekken om 14.30 uur vanuit een Herentalse horecazaak en komen daar
ongeveer twee uur later weer aan. U kunt er telkens kiezen voor een langzame wandeling of voor
een snelle wandeling. Inschrijven is niet nodig en deelnemen is gratis. In oktober zijn er vier
wandelingen:

Schrijfkabinet van STAU

Zondag 6 oktober: Toeristentoren, Heistraat
Zondag 13 oktober: Bar Bier, Bovenrij 22
Ÿ Zondag 20 oktober: De Swaen, Belgiëlaan 1
Ÿ Zondag 27 oktober: De Lentehei, Lenteheide 10

Ÿ

Ÿ

In oktober is STAU een derde en laatste
keer te gast in de bibliotheek. Met het
schrijfkabinet brengen zij een ode aan
de verloren gegane kunst van het
brieven schrijven. Wilt u iemand
verwennen met een persoonlijke,
handgeschreven boodschap, zet u dan
gerust neer en schrijf.

Foto: Michiel Vanhoudt

Nacht van de Duisternis
Op zaterdag 12 oktober is het Nacht van de Duisternis. Het stadsbestuur neemt opnieuw deel
aan deze jaarlijkse actie en dooft de openbare verlichting en de monumentenverlichting in de
omgeving van het Stadspark. Daar stellen de amateursterrenkundigen van ASH-Polaris hun
telescopen op. Vanaf 19 uur bent u welkom om een blik op de maan en de sterren te werpen. In
het Koetshuis is er een kleine tentoonstelling. De toegang is gratis.
Meer informatie: www.ashpolaris.vvs.be

De kruidenapotheek in de winter
Vicky Colman is meester-herborist. Op zondag 20 oktober om 10 uur houdt zij een voordracht in
't Begijntje (Begijnhof 26/B). Zij vertelt u welke kruiden verlichting brengen bij typische winterkwaaltjes zoals luchtwegeninfecties en neus-keel-oorontstekingen en hoe u uw verminderde
weerstand kunt opkrikken. U leert hoe u zelf een borstzalf kunt maken en bereidt een hoestsiroop die u mee naar huis mag nemen. De voordracht is een organisatie van Velt
Middenkempen in samenwerking met Vormingplus Kempen. De toegang bedraagt 5 euro.
Houders van een Vrijetijdspas betalen 2,50 euro en Velt-leden kunnen gratis deelnemen.

Hebt u inspiratie nodig of wilt u het
fenomeen 'brief' op een andere manier
ervaren, kom dan op zaterdag 12, 19 of
26 oktober naar de bibliotheek. De
klassen van de afdeling woordkunstdrama van de Stedelijke Academie voor
Muziek, Woord en Dans geven er van 14
tot 16 uur een vrolijke en literaire
aanvulling op het schrijfkabinet.

Verwendag
Naar jaarlijkse gewoonte organiseert de
bibliotheek een verwendag voor haar
bezoekers. Op zaterdag 19 oktober
heerst er een feestelijke stemming,
zowel in de hoofdbibliotheek als in de
bibliotheek van Noorderwijk. Iedereen
is van harte welkom en krijgt een hapje
en een drankje aangeboden.
De bibliotheek is op zaterdag open
vanaf 10 uur. In Noorderwijk sluiten de
deuren om 12 uur, in Herentals om 16
uur.
Meer informatie: Bibliotheek,
Gildelaan 13, tel. 014-85 97 50,
bibliotheek@herentals.be

Meer informatie en inschrijvingen: hermanblanche.rombouts@pandora.be, tel. 014-51 76 73
oktober 2019
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AANKONDIGINGEN
Nacht van het Kempens Erfgoed
Op vrijdag 18 en zaterdag 19 oktober staat het Kempens erfgoed in de schijnwerpers. Op
meer dan dertig plaatsen organiseren lokale verenigingen, musea en archieven gratis
activiteiten. Ook in Herentals is er een boeiend programma.

De vliegtuigcrash in Wolfstee (1942)
Vrijdag 18 oktober om 19.30 uur
Lakenhal, Grote Markt
Herentaldum en de Herentalse Geschiedkundige Kring pakken uit met een lezing over
de dramatische vliegtuigcrash in Wolfstee in
1942.
Benny Ceulaers, stichter van het Belgian
Plainhunters Recovery Team, houdt een voordracht over deze memorabele gebeurtenis.
Hij vertelt u alles over de militaire luchtvaart
en de luchtgevechten die in Herentals plaatsvonden tijdens de Tweede Wereldoorlog. Na de
lezing volgt er een film over het religieuze erfgoed op de Kempische Heuvelrug.

Anthony Koninklijke
Fotoclub in beeld
Anthony Koninklijke Fotoclub Herentals
organiseert de 53ste fototentoonstelling in de Sint-Antoniuszaal (Kapucijnenstraat 7). De leden stellen hun beste
werken van het voorbije jaar voor. Het
salon is gratis toegankelijk op zaterdag 5
oktober van 13 tot 22 uur en op zondag
6 oktober van 10 tot 19 uur.
Meer informatie:
www.anthonyfotoclub.be

Theaterspektakel Liever geen geld

Open archiefavond
Zaterdag 19 oktober van 19 tot 23 uur
Dorpshuis Noorderwijk, Ring 26
De Noorderwijkse Sint-Baafskring bezit een rijke verzameling over het verenigingsleven van
Noorderwijk. Wilt u graag komen snuisteren in dit archief? Of bent u op zoek naar specifieke
informatie over Noorderwijk? Dan bent u hier aan het goede adres!

Tussen schemer en donker
Vrijdag 18 en zaterdag 19 oktober vanaf 18 uur
Kunstatelier Tabula Rasa, Schoolstraat 44/2
Kunstkring Tabula Rasa nodigt iedereen uit op een gezellige vertelavond. Kom rond het
kampvuur zitten en luister naar spannende verhalen gebracht door rasechte vertellers. U
kunt er ook zelf uw spannende, leuke of griezelige volksverhalen kwijt. Stuur vooraf een mail
naar k.a.tabularasa@hotmail.com om te laten weten op welke dag en welk tijdstip u komt.
Meer informatie: www.nachtkempenserfgoed.be

Tweedehandsbeurs Gezinsbond
Op zondag 13 oktober organiseert de
Gezinsbond van Herentals een tweedehandsbeurs in zaal 't Hof (Grote Markt 41). De toegang
is gratis. Iedereen is van 14 tot 16 uur welkom
om te komen kijken en kopen. U vindt er babyen kinderkleding, speelgoed, meubeltjes, en
kinderwagens. De Gezinsbond probeert dit jaar
ook een tienerhoek in te richten.
Meer informatie:
www.gezinsbondherentals.be
14
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Een tijdje geleden won iemand in België
een Euromillions jackpot van 162
miljoen euro. Tot vandaag heeft de
winnaar zich niet bekend gemaakt.
Richard en zijn echtgenote Claire
nodigen zijn moeder en zijn beste
vriend uit voor een diner. Richard heeft
immers een enorme verrassing in petto.
Liever geen geld is een hilarische
komedie vol onverwachte wendingen.
Theaterspektakel doet u niet alleen
lachen maar ook nadenken. Wat zou u
immers doen met zoveel geld? Is the sky
the limit of maakt geld toch niet
gelukkig?
De voorstellingen vinden plaats op 4, 5,
10, 11, 12, 17, 18 en 19 oktober, telkens
om 20 uur, in de Kamertheaterzaal van
't Hof (Grote Markt 41). Tickets kunt u
bestellen via cultuurcentrum 't
Schaliken (www.schaliken.be/tickets,
tel. 014-21 90 88).
Meer informatie:
www.theaterspektakel.be

Dienstencentrum Convent2

Zesde Herentalse
oldtimerrondrit

Inhuldiging kunstwerk
Het nieuwe dienstencentrum Convent2 werd gebouwd met subsidies van het Vlaams
Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden (VIPA). Een van de voorwaarden voor het ontvangen van deze subsidies, is dat er in het gebouw een kunstwerk moet
komen. Begin 2018 lanceerde de stad een oproep waar 28 kunstenaars op reageerden. Na
twee selectierondes koos de jury voor een kunstwerk van Luc De Backer uit Antwerpen. Hij
maakte een lichtsculptuur met circusletters in rood en geel. Een computer stuurt de
belichting aan waardoor de letters verschillende betekenissen uitbeelden. Op woensdag 23
oktober om 18.30 uur wordt het kunstwerk officieel ingehuldigd. Het kunstwerk hangt
buiten op de muur van het kelderterras. U kunt het vanop de weg voor Convent2 bekijken.
Ook het vernieuwde woonzorgcentrum Sint-Anna, de assistentiewoningen en dagopvang
CADO verkregen VIPA-subsidies. De kunstwerken voor deze locaties zijn nog in de maak.

Inspiratiecafé rond rouw en verlies
Op woensdag 16 oktober kunt u in dienstencentrum Convent2 een inspirerende, taboedoorprikkende avond rond rouw en verlies bijwonen. Om 14 uur wordt u warm ontvangen met
een streepje muziek. U hoort twee verhalen over verlies, krijgt tips over hoe u ermee kunt
omgaan en kunt zelf vragen stellen. Het is een gezellig samenzijn met ruimte voor een
vleugje humor, een lach en een traan. Twijfelt u of deze avond iets voor u is? Iedereen komt
wel eens in aanraking met verlies: een overlijden, een ziekte, een scheiding, … U bent dus
zeker welkom.

Ontdek het nieuwe activiteitenboekje
Convent2 organiseert heel wat activiteiten. In het dienstencentrum aan de Augustijnenlaan
kunt u deelnemen aan verschillende taalcursussen, computercursussen en creatieve
workshops. In het Dorpshuis van Noorderwijk kunt u leren werken met Windows 10, en in
het Dorpshuis van Morkhoven kunt u zich aansluiten bij het hobbyatelier. U kunt er ook elke
maand komen knutselen rond een bepaald thema.
Het volledige aanbod vindt u in het nieuwe activiteitenboekje. Surf naar www.herentals.be/
convent2 of kom naar het dienstencentrum en vraag ernaar.
Meer informatie en inschrijvingen: dienstencentrum Convent2, Augustijnenlaan 26/1,
dienstencentrum@ocmwherentals.be of 014-28 20 00

Op zondag 20 oktober wordt de Grote
Markt opnieuw omgetoverd tot een
paradijs voor oldtimerliefhebbers. De
wagens vertrekken tussen 10 en 11 uur
voor een toeristische rondrit van 100 of
150 kilometer. Vanaf 16 uur komen zij
terug aan op de Grote Markt waar ook
enkele foodtrucks staan. Deelnemen
kan met alle auto's ouder dan 25 jaar.
Meer informatie en inschrijvingen:
www.markethings.be

Orgelconcert
in de begijnhofkerk
Op zondag 6 oktober om 15 uur geeft
Luk Bastiaens een concert in de SintCatharinakerk op het begijnhof. Op het
nieuwe Moors-orgel vertolkt hij werk
van Bach, Pachelbel, Buxtehude en
Muffat. De toegang is gratis. Het
orgelconcert is een initiatief van de
kerkraad en orgel@herentals
Meer informatie: gsm 0477-70 32 87,
www.orgelherentals.be

Het Hertals Zeemanskoor viert feest
Het Hertals Zeemanskoor bestaat vijf jaar. Om
dit te vieren, nodigen zij het IJsselsteins
Zeemanskoor uit voor een dubbelconcert op
zaterdag 5 oktober. Vanaf 19 uur vormt de
schouwburg van cultuurcentrum 't Schaliken
(Grote Markt 35) het decor van een spetterend
optreden. Een ticket kost 13 euro en kunt u
bestellen via 't Schaliken (www.schaliken.be/
tickets, tel. 014-21 90 88).

Kermis Noorderwijk
6 tot 10 oktober

Meer informatie: www.hertalszeemanskoor.be
oktober 2019
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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.

RAAD

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

VR 11/10

THEATER

Theaterspektakel – Liever geen geld /
Kamertheaterzaal 't Hof, Grote Markt 41 / 20 uur

LEZING

Christine Van Broeckhoven – Jongdementie / cc 't
Schaliken, Grote Markt 35 / 20 uur

ZA 12/10

WINKEL

Herfstshopping / stadscentrum

UIT

WO 02/10

CREA

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

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

THEATER

DO 03/10

CREA

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

Theaterspektakel – Liever geen geld /
Kamertheaterzaal 't Hof, Grote Markt 41 / 20 uur

WINKEL

Herfstshopping / stadscentrum

SOCIO

Alegria – Open huis en schedelmassage / Oud Gasthuis,
Nederrij 133/A / Van 9.30 tot 16.30 uur / Info: gsm
0475-54 71 44

VERKOOP

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

Van 04/10
tot 27/10

TENTOON

Begijnhoven. Eeuwenoud. Eigentijds / Lakenhal / op
vrijdag, zaterdag en zondag van 14 tot 17 uur

WANDEL

Winterwandeling / Bar Bier, Bovenrij 22 / 14.30 uur

WOORD

VR 04/10

LEZING

Hans Van Dyck – Gezondheid als ecologisch concept /
Bibliotheek, Gildelaan 13 / 20 uur

Thomas Vanderveken – Boeken en Bubbels / Art Center
Hugo Voeten, Vennen 22 / 10.30 uur / UITVERKOCHT

OPEN

THEATER

Theaterspektakel – Liever geen geld / Kamertheaterzaal
't Hof, Grote Markt 41 / 20 uur

Sociaal wonendag / Gagelstraat 36-52 / Van 13.30 tot
17 uur

TENTOON

Fototentoonstelling Anthony Koninklijke Fotoclub /
Sint-Antoniuszaal, Kapucijnenstraat 7 / Van 13 tot 22
uur

WOORD/
MUZIEK

Carry Goossens – Cowboy met pensioen
(Seniorenfeest) / cc 't Schaliken / 14 uur / UITVERKOCHT

MUZIEK

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

THEATER

Theaterspektakel – Liever geen geld / Kamertheaterzaal
't Hof, Grote Markt 41 / 20 uur

BLOED

Bloedinzameling Rode Kruis / Oud zwembad
Noorderwijk, Ring 9 / Van 17.30 tot 20.30 uur

SOCIO

Insieme per la vita / T.v.v. Domestic Workers – Zuster
Jeanne Devos / Klooster Franciscanessen,
Nonnenstraat 12 / 15 uur en 19 uur / Info: Liesbeth
Leysen, gsm 0476-52 27 63

WOORD/
MUZIEK

Carry Goossens – Cowboy met pensioen
(Seniorenfeest) / cc 't Schaliken / 14 uur (UITVERKOCHT)
en 19 uur

FIETS

Fietsgraveren / Fietspunt station / Van 12 tot 15 uur

MUZIEK

Hertals en IJsselsteins Zeemanskoor – Het grote feest /
cc 't Schaliken, Grote Markt 35 / 19 uur

CREA

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

Van 06/10
tot 10/10

KERMIS

Noorderwijk Kermis / Dorpsplein

SOCIO

Inspiratiecafé rond rouw en verlies / Convent2,
Augustijnenlaan 26/1 / 14 uur

Van 06/10
tot 01/12

TENTOON

Harry Wullaert - Mensen van hier en ginder / Foyer cc 't
Schaliken / tijdens activiteiten van het cultuurcentrum

CREA

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

ZO 06/10

TENTOON

Fototentoonstelling Anthony Koninklijke Fotoclub /
Sint-Antoniuszaal, Kapucijnenstraat 7 / Van 10 tot 19
uur

SOCIO

Fakkeltocht tegen armoede / cc 't Schaliken, Grote
Markt 35 / 19 uur

THEATER

MUZIEK

Orgelconcert door Luk Bastiaens / Sint-Catharinakerk,
Begijnhof / 15 uur

Theaterspektakel – Liever geen geld /
Kamertheaterzaal 't Hof, Grote Markt 41 / 20 uur

JEUGD

FAMILIE

HETPALEIS – Play! (+7 jaar) / cc 't Schaliken / 14.30 uur

WANDEL

Winterwandeling / Toeristentoren, Heistraat / 14.30
uur

Dag van de Jeugdbeweging / Gratis ontbijt voor
iedereen in uniform / Jeugdhuis en Dorpshuizen / Van
7.30 tot 8.30 uur

LEZING

Benny Ceulaers - De vliegtuigcrash in Wolfstee 1942 /
Film: Religieus erfgoed op de Kempische Heuvelrug /
Lakenhal, Grote Markt / 19.30 uur

DI 01/10

ZA 05/10

ZO 13/10

MA 14/10

DI 15/10

WO 16/10

DO 17/10

VR 18/10

JEUGD

TENTOON

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

MA 07/10

MUZIEK

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

VERTEL

Vertelavond Tussen schemer en donker / Tabula Rasa,
Schoolstraat 44/2 / 18 uur

WO 09/10

THEATER

Valentijn Dhaenens – Onbezongen / cc 't Schaliken / 20
uur

HUMOR

Xander De Rycke – Xander houdt het voor bekeken / cc
't Schaliken / 20 uur

CREA

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

THEATER

Theaterspektakel – Liever geen geld /
Kamertheaterzaal 't Hof, Grote Markt 41 / 20 uur

INFO

Infoavond over verslaving: En nu? Een nuchter leven? /
CGG Kempen, Hofkwartier 23 / 19 uur

LEZING

RAAD

Milieuadviesraad / Administratief centrum,
Augustijnenlaan 30 / 20 uur

Vrouwenraad / Jef Lemmens – Leven in Rwanda, Congo
en Argentinië / Koetshuis Stadspark / 14 uur / Info:
Louisa Van Sand, tel. 014-22 00 55

BIB

CREA

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

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

BIB

SOCIO

Martine Dams – Liedjes over liefde en leven /
Familiegroep dementie, Vormingplus Kempen en
huisvandeMens / WZC Bremdael, Ernest Claesstraat 54
/ 14.30 uur

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

UIT

Bank-Contact / Een gevelbank in uw buurt / Van 10 tot
16 uur

TUIN

THEATER

Theaterspektakel – Liever geen geld / Kamertheaterzaal
't Hof, Grote Markt 41 / 20 uur

Inspiratiewandeling Behaag onze Kempen /
Wereldwinkel, Begijnhof 29 / 14 uur

OPEN

SOCIO

Alegria – Open huis en gelaatsverzorging / Oud
Gasthuis, Nederrij 133/A / Van 9.30 tot 16.30 uur /
Info: gsm 0475-54 71 44

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

THEATER

Theaterspektakel – Liever geen geld /
Kamertheaterzaal 't Hof, Grote Markt 41 / 20 uur

DO 10/10
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ZA 19/10

ZA 19/10

OPEN

Open archiefavond Sint-Baafskring / Dorpshuis
Noorderwijk, Ring 26 / Van 19 tot 23 uur

ACTIEVE SENIOR

VERTEL

Vertelavond Tussen schemer en donker / Tabula Rasa,
Schoolstraat 44/2 / 18 uur

OKRA Sint-Waldetrudis

HUMOR

Xander De Rycke – Xander houdt het voor bekeken / cc
't Schaliken / 20 uur

UIT

Bank-Contact / Een gevelbank in uw buurt / Van 10 tot
16 uur

WANDEL

Winterwandeling / De Swaen, Belgiëlaan 1 / 14.30 uur

MUZIEK

Bart Buls nodigt uit … – Roland Van Campenhout, e.a. /
cc 't Schaliken / 20 uur

TUIN

Velt Middenkempen – De kruidenapotheek in de
winter / i.s.m. Vormingplus / 't Begijntje, Begijnhof
26/B / 10 uur

UIT

Zesde Herentalse oldtimerrondrit / Grote Markt

TENTOON

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

MA 21/10

MUZIEK

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

WO 23/10

CREA

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

Elke dinsdag

Fietsen

Vertrek aan Onze-Lieve-Vrouwkerk / 13 uur

LEZING

Luc Haekens – Fake news / GOC Ter Voncke in
Herenthout / 19.30 uur

Elke woensdag

Petanque

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

HUMOR

Bert Kruismans – De blote Belg / cc 't Schaliken, Grote
Markt 35 / 20 uur / Info: www.livecomedy.be

Elke donderdag Hobbyclub
voor dames

SENIOR

Grijze Panters – Ontbijt in De Fluitketel / Info: Joke, tel.
014-22 04 07

S-Sport

CREA

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

MUZIEK

ZO 20/10

DO 24/10

SOCIO

Elke dinsdag

Turnen

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

Elke woensdag

Fietsen

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

Elke donderdag Petanque

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

Elke donderdag Dansen

Dansen zonder partner / Sportcomplex De
Vossenberg / Beginners van 13 tot 14 uur,
gevorderden van 14 tot 16 uur / Info: Wieza
Bosmans, tel. 014-21 87 78

OKRA Sint-Antonius
Elke maandag

Petanque

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

Elke woensdag

Fietsen

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

OKRA Onze-Lieve-Vrouwparochie

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

Elke dinsdag

Dansen

Maaike Cafmeyer, Ineke Nijssen, Fay Lovsky, Nele
Paelinck – Soirée Décolletée - Vrouwen zingen Drs. P /
cc 't Schaliken / 20 uur

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

Alegria – Open huis en workshop / Oud Gasthuis,
Nederrij 133/A / Van 9.30 tot 16.30 uur / Info: gsm
0475-54 71 44

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

Elke donderdag Dansen

Dansen zonder partner / Sportcomplex De
Vossenberg / Van 9.30 tot 11 uur / Info: Ria Van
Geel, tel. 014-21 01 37, stan67@hotmail.be
Sportcomplex De Vossenberg / 13.30 uur / Info:
Willy Verlinden, tel. 014-22 11 14

VR 25/10

FIETS

Critical Mass / Standbeeld Boerenkrijg, Grote Markt /
18 uur

Elke donderdag Fietsen

ZO 27/10

KLASSIEK

Teun Michiels en Peter Jeurissen – Frühlingstraum
(aperitiefconcert) / Kapel hotel Karmel, Grote Markt 39
/ 11 uur

Sportelen

WANDEL

Winterwandeling / De Lentehei, Lenteheide 10 / 14.30
uur

Elke maandag

Badminton

Sporthal van Noorderwijk / Van 13.30 tot 15 uur

Elke maandag

Aquagym

TUIN

TuinHier – Bloemschikken / Eetzaal kOsh Campus
Scheppersstraat / 10 uur

Netepark / Van 15.15 tot 16 uur en van 16.15 tot
17 uur

Elke dinsdag

Netepark / Van 9.55 tot 11.50 uur

MA 28/10

MUZIEK

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

Nordic
walking

Elke woensdag

Easyfit

De Vossenberg / Van 9 tot 10 uur

DI 29/10

FILM

Green Book / cc 't Schaliken / 20 uur

Fitplus

De Vossenberg / Van 10.15 tot 11.15 uur

WO 30/10

FILM

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

Badminton

Sporthal van Noorderwijk / Van 13.30 tot 15 uur

CREA

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

UIT

Femma Mixinthals – Bakken met kinderen / De Gagel,
Gagelstraat 54 / Van 13.30 uur tot 17 uur / Info:
femma.mixinthals@gmail.com

GEZONDHEIDSWANDELINGEN

Halloweenvertelwandeling / Stadspark / Vanaf 17 uur

Elke maandag en woensdag

Netepark / 10 uur

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

Elke dinsdag

Convent2 / 10 uur

Elke woensdag

Convent2 / 13.30 uur

Alegria – Open huis en koffiemoment / Oud Gasthuis,
Nederrij 133/A / Van 9.30 tot 16.30 uur / Info: gsm
0475-54 71 44

Elke dinsdag

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

DO 31/10

JEUGD
CREA
SOCIO

BLOED

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

Elke woensdag

Elke donderdag Badminton
Elke vrijdag

Elke dinsdag

De Vossenberg / Van 13 tot 16 uur

Aquafitness Netepark / Van 14 tot 14.50 uur

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 maandag 21 oktober van 18 tot 19 uur in het Dorpshuis van Noorderwijk
Ÿ na afspraak
[i] burgemeester.mien.van.olmen@herentals.be

Zitdagen
Stadsloket
administratief centrum,
Augustijnenlaan 30

Commissie voor Juridische
Bijstand

Mobiliteit, middenstand, lokale economie, markten, foren en feesten, dierenwelzijn, sport

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

iedere maandag van 18 tot 19 uur in het administratief centrum
na afspraak
[i] schepen.yoleen.van.camp@herentals.be

Vlaams Woningfonds van de
Grote Gezinnen

schepen Yoleen Van Camp

Ÿ
Ÿ

schepen Jan Michielsen

iedere dinsdag van 9 tot 12 uur
enkel na afspraak: tel. 03-238 60 34

Ÿ

Cultuur en kunstonderwijs, flankerend onderwijsbeleid, bibliotheek en archief,
internationale samenwerking, 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 7, 14 en 21 oktober van 18 tot 19 uur
in het administratief centrum
Ÿ maandag 28 oktober van 18 tot 19 uur in het Dorpshuis van Morkhoven
Ÿ na afspraak
[i] schepen.pascal.van.nueten@herentals.be

schepen Patrik De Cat
Financiën, kerkfabrieken, personeel
maandag 28 oktober van 18 tot 19 uur in het Dorpshuis van Morkhoven
na afspraak
[i] schepen.patrik.de.cat@herentals.be

Ÿ
Ÿ

schepen Stefan Verraedt

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

Toerisme, jeugd, monumenten en erfgoed, musea, patrimonium, ICT

Federale pensioendienst
zelfstandigen

maandag 7, 14 en 28 oktober van 18 tot 19 uur
in het administratief centrum
Ÿ maandag 21 oktober van 18 tot 19 uur in het Dorpshuis van Noorderwijk
Ÿ na afspraak
[i] schepen.stefan.verraedt@herentals.be

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

Ÿ

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
alleen na afspraak
[i] schepen.peter.bellens@herentals.be
Ÿ
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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

106

014-24 61 11
105
03-830 30 25
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19
3

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

19 oktober
10.00-17.00

ONTMOETINGSRUIMTE DE CIRKEL

13.00-17.00

10.00-17.00

10.00-17.00

19 oktober
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

19 oktober
10.00-17.00

HET NETEPARK
WEDSTRIJDBAD

RECREATIEBAD EN
DOELGROEPENBAD
Ÿ
Ÿ

20

Zaterdag 12 oktober: het wedstrijd- en doelgroepenbad zijn gesloten vanaf 12 uur wegens een zwemwedstrijd. Het recreatiebad blijft open tot 17 uur.
Herfstvakantie (28/10-3/11): op werkdagen zijn alle zwembaden open van 14 tot 21 uur. Baantjeszwemmers kunnen in het wedstrijdbad terecht
van 7.30 tot 8.30 uur en van 12 tot 13 uur. Van 14 tot 16 uur is het wedstrijdbad een pretbad. Tijdens het weekend en op vrijdag 1 november zijn de
zwembaden open van 9 tot 17 uur
oktober 2019

