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Het ideale geschenk voor het eindejaar
Nu ook in elke winkel van Herentals, Noorderwijk en Morkhoven
De Handelshart Herentals Cadeaucheque is een ideaal geschenk voor de
eindejaarsfeesten. Wie de cheques cadeau krijgt, kan daarmee in bijna
elke winkel van Herentals, Noorderwijk en Morkhoven betalen voor een
aankoop naar keuze. Vanaf 1 november stijgt het aantal handelaars die de
cheques kunnen aannemen immers van 130 naar meer dan 500! Dat is
een verviervoudiging van het aantal handelszaken. Vraag er zeker naar bij
uw favoriete handelaar. Ook de groene Helemaal Herentals cheques kunt
u blijven gebruiken. Deze blijven geldig tot hun vervaldatum.
Wilt u cadeaucheques geven aan vrienden en familie? Dat kan. Er zijn
cheques van 5, 10 en 20 euro. Kies een bedrag en laat ze verpakken in de
mooie bijbehorende geschenkverpakking. De Handelshart Herentals
Cadeaucheques zijn te koop bij de dienst toerisme (Grote Markt 35) en
aan het stadsloket (Augustijnenlaan 30).
U koopt met de cadeaucheque niet enkel het ideale geschenk, u steunt
ook de handelaars van Herentals, Noorderwijk en Morkhoven. Doen dus!

www.herentals.be/cadeaucheques

voorwoord ...
Welkom in warm Herentals
U bent één van onze 28.148 Herentalsenaren. Het stadsbestuur wil
voor ieder van u een warm en welkom Herentals zijn. Hier moeten we
echt samen aan werken. We stimuleren dan ook graag grote en kleine initiatieven die
mensen samen brengen, die dialoog en ontmoeting aanmoedigen zoals de straatfeesten,
gevelbankjes, activiteiten van verenigingen, … Die warme stad maken we immers samen. De
hervorming van het ondersteuningskader voor verenigingen en de transitie van de adviesstructuur in onze stad, zijn oprechte oefeningen om ieder van u de kans te geven om mee aan
onze stad te bouwen. Voor ieders talent, ieders engagement, ieders vrijwillige inzet om mee
aan ons warm Herentals te bouwen willen we een gepast kader bieden. Grijp dan ook de
hand die het stadsbestuur uitsteekt om mee aan de slag te gaan binnen de nieuwe structuur
van de strategische ateliers.
585 handelaars, horeca-uitbaters en dienstverlenende bedrijven van Herentals,
Noorderwijk en Morkhoven verenigden zich samen met het stadsbestuur in de vzw
Handelshart Herentals om ons als ondernemende stad op de kaart te zetten. De cadeaucheques kunt u vanaf nu in elke zaak inwisselen. We hebben in onze stad de meest kwalitatieve en diverse zaken. Koop dus lokaal, ga lokaal op café of restaurant, laat u verzorgen door
onze Herentalse kappers, schoonheidsspecialisten, … ook een ondernemend Herentals
maken we allemaal samen.
Uw burgemeester, Mien
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Om grotere schepen over het Albertkanaal te
laten varen, is de nv Vlaamse Waterweg al
enkele jaren bezig met de bruggen over het
kanaal te vervangen en te verhogen. Zo wordt
ook de spoorwegbrug Lier-Herentals
vervangen. De werkzaamheden voor die brug
starten ten vroegste in het najaar van 2020.
Wilt u al meer weten over hoe de werkzaamheden zullen verlopen? Op woensdag
27 november houdt de Vlaamse Waterweg
een infomarkt in zaal 't Hof (Grote Markt 41). U bent tussen 16 en 20 uur welkom. Kunt u er niet
bij zijn, neem dan een kijkje op www.vlaamsewaterweg.be/spoorbrug-herentals.

Nieuwe sporthal voor Noorderwijk en Morkhoven
Bent u benieuwd naar de nieuwe sporthal van Noorderwijk en Morhoven? Kom dan op dinsdag
26 november om 20 uur naar het parochiecentrum van Noorderwijk (Ring 27). Het stadsbestuur
geeft er meer uitleg over het project en de verdere timing. Uiteraard kunt u achteraf ook vragen
stellen.

De stad luistert naar u!

stadsontwikkeling

STADSBESTUUR

zorg &
welzijn

vrije tijd

De stad wil naar haar inwoners luisteren.
Daarom vernieuwt ze de manier waarop
burgers adviezen kunnen geven aan de stad.
Vroeger gebeurde dat via de adviesraden,
vanaf 2020 zal dat gebeuren via strategische
ateliers. De ateliers geven zelf geen advies,
maar organiseren wel de manier waarop de
burgers advies kunnen geven. Ze doen dit
voor de thema's zorg en welzijn, vrije tijd en
stadsontwikkeling. De ateliers bepalen zelf
hoe en wanneer er advies gevraagd wordt.
Dat kan op vraag van het bestuur, maar ook
op eigen initiatief.

De strategische ateliers komen samen in het begin van 2020. U kunt u kandidaat stellen voor een
van deze ateliers. Kandidaten weten wat er leeft in onze stad en kunnen bruggen bouwen tussen
mensen. Ze staan open voor verschillende meningen en weten hoe ze mensen kunnen betrekken
bij de samenleving. Ze zetten hun persoonlijk belang opzij en engageren zich voor minstens drie
jaar.
Herkent u zich hier in? Laat het ons dan weten. Vermeld aan welk strategisch atelier u wil
deelnemen, verduidelijk uw motivatie en voeg een cv toe. U stuurt uw kandidatuur binnen voor 1
december 2019. De gemeenteraad keurt vervolgens de samenstelling van de strategische
ateliers goed. Elke kandidaat ontvangt daarna een bericht.
Kandidaturen kunnen gestuurd worden naar het college van burgemeester en schepenen,
Augustijnenlaan 30, 2200 Herentals of ingediend worden via www.herentals.be/strategischeateliers.
2

november 2019

BUDGET
Sint-Jansstraat wordt een schoolstraat
De voorbije jaren kreeg de stad verschillende meldingen over de verkeersonveiligheid in de
buurt van de scholen in de Scheppersstraat en de Ieperstraat. De meeste meldingen gingen over
de verkeersonveiligheid in de Sint-Jansstraat, waar bij het begin en het einde van de schooldag
een grote stroom fietsers in conflict komt met het autoverkeer. Om de verkeersveiligheid te
verbeteren, besliste het stadsbestuur, in overleg met de scholen, om van de Sint-Jansstraat een
schoolstraat te maken.
Wat is een schoolstraat?
In een schoolstraat mag de straat bij het begin en het einde van de schooldag voor een korte tijd
enkel gebruikt worden door fietsers en voetgangers. Zo kunnen zij op een veilige manier op
school aankomen of weer vertrekken naar huis. In verschillende andere schoolomgevingen
(zoals de Wijngaard, (W)onderwijs, …) wordt het systeem van de schoolstraat al met succes
toegepast.
Proefopstelling
Omdat het invoeren van een schoolstraat een grote impact kan hebben op de directe omgeving,
beslist de stad om dit eerst enkele weken uit te testen met een proefopstelling. Zo kan er nog
bijgestuurd worden om uiteindelijk tot de beste oplossing te komen voor iedereen.
Wanneer?
Bij het begin van de schooldag, tussen 8.15 uur en 8.30 uur
ð van 4 november tot en met 20 december 2019
Ÿ Bij het einde van de schooldag, tussen 15.35 uur en 15.50 uur (op maandag, dinsdag,
donderdag en vrijdag) en tussen 12.05 uur en 12.20 uur (op woensdag)
ð van 4 november tot en met 6 december 2019 (Deze periode is korter vanwege de
examenperiode.)
Ÿ

Hulp nodig bij het
sneeuw- of ijsvrij
maken van uw oprit?
Bent u minder goed ter been? Dan is het
vaak moeilijk om het voetpad of uw
oprit zelf sneeuw- of ijsvrij te maken.
Maar geen nood! Er zijn vast enkele
attente buren die graag een handje
toesteken. Met de affiches van
Convent2 hebt u elkaar zo gevonden.
Hebt u hulp nodig, hang dan de affiche
'Maak jij mijn oprit sneeuw- of ijsvrij?'
aan het raam. Wilt u mensen in de buurt
laten weten dat u hen graag helpt, kies
dan voor de affiche 'Ik maak je oprit
graag sneeuw- of ijsvrij'.
U kunt de affiches downloaden op
www.herentals.be/sneeuwvrij. Ze zijn
ook gratis verkrijgbaar in het dienstencentrum (Augustijnenlaan 26/1).

Hebt u opmerkingen, verbetersuggesties, positieve of negatieve reacties over de schoolstraat,
bezorg ze dan aan het stadsbestuur via info@herentals.be.

Eerste Herentalse Handibeurs
met dansoptreden van Platform-K
Op zondag 3 november vindt er voor het eerst
een Handibeurs plaats in Herentals. Op deze
gratis infobeurs stellen verschillende organisaties hun dienstverlening voor senioren, zieken
en mensen met een handicap voor. Iedereen is
van 14 tot 18 uur welkom in de foyer van
cultuurcentrum 't Schaliken (Grote Markt 35).
Om 16 uur kunt u genieten van Common
Ground, een dansoptreden van Platform-K. De
dansgroep bestaat uit mensen met en zonder
beperking. Kaarten voor het optreden kosten 5
euro en bestelt u via het cultuurcentrum
(www.schaliken.be, tel. 014-21 90 88). Wie een
Vrijetijdspas heeft, betaalt 2,50 euro.
De Handibeurs is een organisatie van de adviesraad voor personen met een handicap, in
samenwerking met de stad en dienstencentrum Convent2.

De strooiploeg staat
klaar
Tot eind maart staan de uitvoeringsdiensten vierentwintig uur per dag en
zeven dagen per week paraat om
gladde wegen te bestrijden. De strooidiensten van de stad pakken de
gemeentelijke wegen en fietspaden in
verschillende fasen aan. De strooidiensten van het Vlaamse Gewest zorgen
voor de gewestwegen (Aarschotseweg,
Poederleeseweg, Lichtaartseweg,
Lierseweg, Geelseweg, ringlaan, ...).
Meer informatie:
www.herentals.be/strooidienst
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WETENSWAARD
Digiwatte?!
Wilt u graag mee op de digitale trein springen, maar weet u niet goed waar te
beginnen? Kom dan gerust eens langs in een van de openbare computerlokalen.
Tijdens de eerste week van november kunt u er verschillende infosessies volgen
en krijgt u hulp bij al uw computervragen.

Dienstencentrum Convent2
Augustijnenlaan 26/1
Ÿ

Woensdag 6 november om 13.30 uur: kennismaken met Whatsapp

Inschrijven: dienstencentrum@ocmwherentals.be, tel. 014-28 20 00

't Peeseeke
Campus Spiegelfabriek, Lierseweg 132
Ÿ
Ÿ

Vrijdag 8 november om 13 uur: computer opschonen, versnellen en veilig maken
Vrijdag 8 november om 14.45 uur: kennismaken met Instagram

Inschrijven: liezevalenberghs@ocmwherentals.be, tel. 014-24 66 92

Bibliotheek
Gildelaan 13
Ÿ
Ÿ

Vrijdag 8 november om 13 uur: leren werken met een smartphone (Android)
Vrijdag 8 november om 14.45 uur: leuke en nuttige apps op de smartphone

Inschrijven: bibliotheek@herentals.be, tel. 014-85 97 50

Wilt u ook op de
kerstmarkt staan?
Op zondag 8 december staat de
kerstmarkt weer op de Grote Markt. De
stad en de vzw Toerisme Herentals
zoeken nog particulieren, verenigingen
of handelaars die producten willen
verkopen of activiteiten willen aanbieden die verband houden met Kerstmis.
Herentalse verenigingen mogen ook
een kraam met hapjes en drank uitbaten. Op de noordkant van de Grote
Markt mag u enkel niet-alcoholische
dranken verkopen. Op de zuidkant zijn
jenever, glühwein en andere dranken
toegestaan.
Meer informatie en inschrijvingen:
www.herentals.be/kerstmarkt,
dienst toerisme, Grote Markt 35,
tel. 014-21 90 88
Wilt u deelnemen aan de kerstmarkt in
Noorderwijk op vrijdag 13 december?
Schrijf u in via www.gemeenschapsraadnoorderwijk.be!

De Dorpel
Boerenkrijglaan 16
Ÿ

Vrijdag 8 november van 10 tot 16 uur: gratis hulp bij al uw computervragen en
-problemen (zowel software als hardware). U hoeft hier geen afspraak voor te maken.

Meer informatie: pcdedorpel@gmail.com

Herdenking Wapenstilstand
Op maandag 11 november worden op verschillende plaatsen in Herentals de slachtoffers van de
twee wereldoorlogen herdacht. Iedereen is van harte welkom om de plechtigheden bij te
wonen. De dag begint om 8.30 uur in Morkhoven met een kransneerlegging aan de SintNiklaaskerk en kransneerleggingen op de begraafplaats. Om 9.30 uur is er koffie in de sacristie.
In Noorderwijk zijn er vanaf 10.30 uur kransneerleggingen aan de Sint-Bavokerk en op de oude
begraafplaats. Om 11.15 uur trekt er een optocht, onder begeleiding van Koninklijke Fanfare De
Noorderzonen naar de nieuwe begraafplaats. Daar volgen kransneerleggingen op de graven van
de oud-strijders en aan het monument ter herdenking van de Eerste en de Tweede
Wereldoorlog. De herdenking wordt om 11.45 uur afgesloten met een receptie in café
Sportwereld.
In het centrum van Herentals beginnen de plechtigheden om 10.50 uur met een bloemenhulde
aan het monument van de Boerenkrijg op de Grote Markt. Na een misviering in de SintWaldetrudiskerk is er om 11.45 uur een kransneerlegging aan het monument voor de gesneuvelden op de Molenvest. De herdenking wordt afgesloten met een receptie in kasteel Le Paige.
4
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Shuttledienst tussen AZ
Herentals en parkeerterrein Netepark
Moet u in het ziekenhuis zijn en vindt u
geen parkeerplaats? Rij dan even door
tot aan het parkeerterrein van het
Netepark aan de Vorselaarsebaan. Van
maandag tot vrijdag is er een pendelbusje dat tussen 10 en 20 uur voortdurend heen en weer rijdt tussen het
Netepark en het ziekenhuis. Bij vlot
verkeer passeert het om het kwartier
aan de haltes.
Het pendelbusje is een tijdelijke maatregel. Zodra het nieuwe parkeergebouw aan het ziekenhuis af is, is er
weer voldoende plaats op het parkeerterrein voor bezoekers.
Meer informatie: AZ Herentals,
Nederrij 133, tel. 014-24 61 11,
www.azherentals.be

Oproep: oude foto's van fietsen
Herentals is al een tijdje in de ban(d) van de
fiets. Tijdens dit grote kunstproject maken
verschillende organisaties, verenigingen en
scholen kunstwerken waarbij de fiets centraal
staat. Ze worden hierbij ondersteund door de
stad en kunstenares Agnes Janssens.
Voor de tentoonstelling volgend jaar zoeken zij
nog oude foto's van fietsen en brommers. Hebt
u zulke foto's, bezorg ze dan aan Elke Van
Severen van Kempens Karakter. Zij verzamelt en
digitaliseert de foto's. De kantoren van
Kempens Karakter bevinden zich in kasteel Le
Paige en zijn elke werkdag open van 10 tot 16
uur.
Wilt u meer weten over het project, neem dan een kijkje op www.facebook.com/ fietsprojectherentals
Meer informatie: Kempens Karakter, kasteel Le Paige, Nederrij 135, tel. 014-21 39 00,
elke@kempenskarakter.be

Stad steunt activiteiten ten voordele van goede doelen
Herentals is een warme stad. Het hele jaar door vinden er activiteiten en evenementen plaats
waarvan de opbrengst aan een goed doel geschonken wordt. Het stadsbestuur juicht deze
initiatieven toe en draagt graag zijn steentje bij. Tot nu toe werd de ondersteuning evenement
per evenement bekeken. Zo kon een organisator bijvoorbeeld vragen om gratis gebruik te maken
van een zaal van de stad.
Vanaf 2020 wil de stad alle activiteiten ten voordele van een Herentals goed doel op een gelijke
manier ondersteunen. Dat gebeurt in de vorm van een bijdrage die rechtstreeks aan het gekozen
goede doel gestort wordt. Die bijdrage bedraagt 10 procent van het bedrag dat de organisator
aan het goede doel overmaakte, met als maximum de som van alle vergoedingen die de
organisator vooraf aan de stad betaalde (zoals huur van een zaal, gebruik van elektriciteitskasten, …).

Assistentiewoningen te huur aan Sint-Anna
Bent u ouder dan 65 jaar en op zoek naar een
flat waar u zelfstandig kunt wonen, privacy en
vrijheid hebt, maar ook in een beschermde
omgeving woont? Kom dan eens kijken naar de
assistentiewoningen aan woonzorgcentrum
Sint-Anna (Vorselaarsebaan 1/A).
Momenteel zijn er drie grote assistentiewoningen te huur. De flats hebben een inkomhal,
een open leefruimte en open keuken, twee
slaapkamers en een badkamer. Ze zijn aangepast voor rolstoelen en zeer energiezuinig.
Meer informatie: Inge Gommers, tel. 014-24 89 02, ingegommers@ocmwherentals.be

Praatgroep chronisch
vermoeidheidssyndroom

Mensen die chronisch vermoeidheidssyndroom (CVS) hebben, voelen zich
voortdurend moe, hebben geheugenof concentratiestoornissen, hoofd- en
keelpijn, pijn aan spieren en gewrichten, ... Een diagnose stellen van CVS is
heel moeilijk. Bovendien wordt de
aandoening niet altijd aanvaard door
mensen in de omgeving.
Hebt u CVS of zit u met vragen over
CVS? Kom dan naar de nieuwe praatgroep in ontmoetingsruimte De Cirkel
(Campus Spiegelfabriek, Lierseweg
132). U bent welkom op vrijdag 22
november van 13 tot 16 uur. Onder
begeleiding van ervaringsdeskundige
Carine kunt u er ervaringen uitwisselen
met lotgenoten. Deelnemen is gratis,
maar u moet zich wel voor 15 november
inschrijven.
Meer informatie en inschrijvingen:
participatie@herentals.be

Gezocht: uitbater voor
cafetaria De Vossenberg
Het autonoom gemeentebedrijf Sport
& Recreatie zoekt een uitbater voor de
cafetaria in sportcomplex De Vossenberg. De concessie gaat in op 1 januari
2020 en loopt tot 31 december 2028.
Bent u geïnteresseerd? U kunt zich
inschrijven tot vrijdag 22 november om
12 uur.
Meer informatie: www.herentals.be/
concessie-cafetaria-Vossenberg.
november 2019
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WONEN
Minder betalen voor energie?
Energieleveranciers veranderen voortdurend hun tarieven. U kunt dus fors besparen op uw
energiefactuur door te veranderen van leverancier. Overstappen is gratis en heel eenvoudig.
Maar kiezen welke leverancier en welk contract het beste bij u past, is niet zo gemakkelijk. Om u
te helpen, organiseert de stad samen met de Energiesnoeiers een Switch-campagne. De
Energiesnoeiers komen naar Convent2 (Augustijnenlaan 26/1) en gaan gratis na welk energiecontract voor u het voordeligst is. Als u dat wilt, helpen zij u meteen over te stappen. Op woensdag 20 november kunt u vrij langskomen tussen 13 en 16 uur. Komt u liever op afspraak? Dat kan
op vrijdag 22 november tussen 10 en 13 uur. Breng zeker uw afrekening van gas en elektriciteit
mee!

Schorskever tast
sparren en coniferen
aan

Meer informatie en afspraken: liezevalenberghs@ocmwherentals.be, tel. 014-24 66 92

Opgepast voor CO-gevaar!
Elke herfst en winter horen we op het nieuws dat mensen in het ziekenhuis belanden of zelfs
sterven door CO-vergiftiging. CO of koolstofmonoxide is een giftig en heel gevaarlijk gas. Het
is kleurloos, geurloos en smaakloos. U merkt dus niet dat het in uw woning voorkomt.
CO ontstaat bij verwarmingstoestellen die werken met een vlam, zoals toestellen op gas,
kolen, mazout of petroleum. Hebt u zo'n toestel in huis, neem dan de nodige maatregelen
om CO te voorkomen.

Geef CO geen kans
Zorg voor voldoende verluchting in kamers met een verwarmingstoestel.
Ÿ Laat uw verwarmingstoestellen en schoorsteen regelmatig onderhouden door een
vakman. Onderhoudsregels, wettelijke verplichtingen en een lijst van erkende vaklui
vindt u op www.veiligverwarmen.be.
Ÿ Kijk regelmatig de vlammen van uw gastoestellen na. Blauwe vlammen wijzen op een
goede verbranding. Gele of oranje vlammen wijzen op een slechte verbranding en dus op
CO-gevaar.

Ÿ

CO in huis?
De volgende signalen kunnen erop wijzen dat er CO in uw woning is:
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ

U ziet condenswater op de ramen en er is veel vocht en damp in de woning.
Uw huisdieren gedragen zich vreemd. Ze zijn onrustig of vallen zelfs flauw.
Als u thuis bent, hebt u vaak last van hoofdpijn en voelt u zich duizelig en misselijk.
U ervaart deze gezondheidsklachten telkens bij dezelfde activiteit, zoals tijdens het
afwassen, het douchen of baden.
U en uw huisgenoten of bezoekers ervaren op hetzelfde moment gezondheidsklachten.
De gezondheidsklachten nemen af als u verlucht of naar buiten gaat.

Bij een grote concentratie CO in huis treden deze gezondheidsklachten snel op. Bent u
misselijk en hebt u hoofdpijn? Bent u moe en duizelig en hebt u het gevoel dat u gaat
flauwvallen? Mogelijk hebt u te maken met een CO-vergiftiging. Wacht niet tot het te laat is!
Open ramen en deuren, schakel het verwarmingstoestel indien mogelijk uit en ga naar
buiten. Heeft iemand in huis het bewustzijn verloren? Evacueer het slachtoffer en bel het
noodnummer 112.
Bron: Vlaamse Logo's en Instituut Gezond Leven
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Hebt u fijnsparren of coniferen in uw
tuin staan, dan kwam u mogelijk al in
aanraking met de letterzetter. De
letterzetter is een schorskever van zo'n
halve centimeter groot. Sinds de lente is
deze kever aan een opmars bezig. De
droogtes van de afgelopen jaren
hebben de schors van fijnsparren erg
verzwakt. Dat maakt het de vrouwtjeskevers makkelijk om gangen in de
schors te graven waarin ze hun eitjes
leggen. Deze gangen beletten dat het
boomsap kan stromen, en daardoor
sterft de boom af.
Momenteel overwinteren de larven,
maar zodra ze volgend voorjaar
uitkomen, kunnen ze de eerstvolgende
boom aantasten en weer een epidemie
veroorzaken. Om de verdere verspreiding van de letterzetter tegen te gaan, is
het belangrijk dat u aangetaste bomen
zo snel mogelijk kapt en verwijdert of
ontschorst. Let op: voor het kappen van
een boom in uw tuin hebt u in bepaalde
gevallen een vergunning nodig. Neem
dus vooraf contact op met het stadsloket (info@herentals.be, tel. 014-28 50
50).
Bent u eigenaar van een bos waar de
letterzetter huishoudt, kijk dan zeker op
www.natuurenbos.be/letterzetter. U
vindt er meer informatie over het
kappen van besmette bomen. Valt uw
bos niet onder een beheerplan, dan
moet u een kapmachtiging aanvragen.
Valt uw bos wel onder een beheerplan,
dan volstaat een melding.

11.11.11
Changemakers maken het verschil
Dit jaar zet 11.11.11 changemakers wereldwijd op een voetstuk. Het gaat om mensen
en bewegingen die een verschil maken door te streven naar een duurzame, leefbare
toekomst waarin iedereen een plaats krijgt. Ze doen dat elk op hun eigen manier. Ze
strijden tegen ongelijkheid, klimaatverandering, uitbuiting door grote multinationals
en ga zo maar door. Maar het wordt hun moeilijk gemaakt. Steeds meer komt de
vrijheid van meningsuiting onder druk te staan. Net daarom zijn deze changemakers
belangrijker dan ooit.

Ontmoet de changemakers
Thaïs is de directeur van Radio Maendeleo in Bukavu, Zuid-Kivu. Met
Radio Maendeleo geeft hij een stem aan lokale gemeenschappen en
ngo's. Aan de hand van politieke debatten informeert hij het volk over de
verkiezingen en hun rechten.

Esperanza is mede-oprichtster van Acción Ecológica, een organisatie die
strijdt tegen petroleumontginning in de Amazone. Zij wil natuurgebieden zoals Yasuní uit de handen van oliemaatschappijen houden. Ze
helpen inheemse gemeenschappen om hun rechten te verdedigen, via
monitoring, campagnes en juridische acties.
Passy staat aan het hoofd van Aidprofen, een ngo die opkomt voor
vrouwenrechten. Ze begeleidt ook vrouwen die slachtoffer zijn van
seksueel geweld. Haar doel: het politieke engagement van jongeren en
vrouwen vergroten zodat ze weerbaarder worden en voor zichzelf
opkomen.
Red is directeur van het Institute for Climate and Sustainable Cities
(ICSC). Hij strijdt voor een vooruitstrevend klimaatbeleid en komt op
voor schone en betaalbare energie voor iedereen. De organisatie werkt
vanuit de Filipijnen en focust zich op de hele wereld.

Awad werkt voor de Totol Foundation for Relief and Development. De
organisatie is actief in het verwoeste Raqqa. Daar geeft ze Syriërs nieuwe
kansen en een toekomstperspectief door het geven van cursussen en het
verdelen van landbouwmateriaal en zaden. Daarnaast geeft het ook
psychologische begeleiding aan oorlogsslachtoffers.

Wilt u deze en andere changemakers steunen?
Tijdens het campagneweekend van 8 tot 11 november zamelen vrijwilligers geld in tijdens
de winkelactie en de deur-aan-deuractie.
Ÿ Op 24 november komt daar nog een multiculturele brunch bij. Van 11 tot 13.30 uur
serveren de derdewereldraad en deN Babbelhoek zuiderse specialiteiten in zaal 't Hof
(Grote Markt 41). Voor 18 euro kunt u mee aanschuiven aan tafel. Kinderen van vier tot
en met twaalf jaar betalen 7 euro en kinderen tot en met drie jaar eten gratis.
Inschrijven kan van maandag 4 november tot en met maandag 18 november via
www.herentals.be/ brunch of bij de dienst internationale samenwerking (Markgravenstraat
107, tel. 014-21 21 86).
Ÿ U kunt 11.11.11 ook steunen via een overschrijving op BE30 0000 0000 1111 of via
www.11.be/steunen.
Ÿ

Acties in Herentals
Vrijdag 8 november
Ÿ winkelactie in Herentals
Zaterdag 9 november
Ÿ winkelactie in Herentals
Ÿ deur-aan-deuractie
in Noorderwijk
Zondag 10 november
Ÿ winkelactie in Herentals
Maandag 11 november
Ÿ winkelactie in Herentals
Zondag 24 november
Ÿ multiculturele brunch

De dienst internationale
samenwerking zoekt
helpende handen
voor de geldinzameling in
Herentals en in Noorderwijk.
Ook voor de voorbereiding van
de brunch op 23 november en
de brunch zelf op 24 november
is extra hulp welkom.
Interesse? Geef een seintje via
tel. 014-21 21 86 of
wereld@herentals.be.
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CC ’T SCHALIKEN
Piet Verbist Trio
Boke Hertals

FILM
The Favourite
Dinsdag 26 november om 20 uur
in de schouwburg

Dinsdag 5 november om 12.15 uur in de foyer
Piet Verbist (contrabas), Bram Weijters (piano)
en Bart Borremans (tenorsax) vormen samen
het Piet Verbist Trio. Het trio vertolkt eigen
composities. Die zijn heel uiteenlopend, van
oriëntaals geïnspireerd werk over moderne
modale jazz tot een meer traditionele opvatting. Steeds is er ruimte voor improvisatie en
originaliteit.
Toegang: gratis (inclusief boterham)

Katinka Polderman
Polderman draagt een steentje bij
Donderdag 7 november om 20 uur in de schouwburg

Engeland, begin achttiende eeuw. De
broze koningin Anne zit op de troon,
maar haar vertrouwelinge en geliefde
Sarah, de hertogin van Marlborough,
heeft de touwtjes in handen. Wanneer
Abigail aan het hof komt, verandert
alles. Ze proberen allebei het lievelingetje te zijn en halen alles uit de kast om
invloed uit te oefenen op de koningin en
op het paleis.

De meest onverschrokken liedjesbakker van de
Lage Landen is terug. Al vijftien jaar draagt
Katinka Polderman haar steentje bij aan het
cabaret. In haar zesde voorstelling trekt de
tegendraadse taalvirtuoos ongepolijst, gortdroog, origineel en onverstoorbaar ten strijde
tegen de vertrutting en de kuddegeest.

The Favourite is een hilarisch, tragisch
en bizar kostuumdrama uit 2018. Olivia
Colman won voor haar vertolking van
koningin Anne onder meer een Oscar
en een Golden Globe.

De voorstelling loopt in samenwerking met Live
Comedy.

Stan & Ollie

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

Woensdag 27 november om 14.30 uur
in de schouwburg

Spumanti en Laidos o.l.v. Ann Pareyn en Johan Op de Beeck
Napoleon ongehoord
Zaterdag 9 november om 20 uur in de schouwburg
Dit jaar is het 250ste geboortejaar van
Napoleon. Wat maakte van Napoleon zo'n groot
staatsman? Waarom was hij zo'n goed politiek
strateeg? En hoe zat het nu met zijn vele
vrouwen? Kenner en journalist Johan Op de
Beeck geeft antwoorden op deze vragen. Hij
ontrafelt politieke intriges en brengt een
geschiedenisles zoals u ze nog nooit gehoord
heeft.
In Napoleon ongehoord wordt de Franse keizer op doordringende wijze tot leven gebracht door
sopraan Charlotte Asberg, bas Charles Dekeyser, koor Laidos en orkest Spumanti onder leiding
van Ann Pareyn. Op het programma staat bekende en minder bekende muziek, zoals originele
soldatenliederen, Weense walsen van Arthur Honegger en de oorspronkelijke muziek van de
kroning van Napoleon.
Toegang: 20 euro / 17 euro (Vriendenpas) / 10 euro (Vrijetijdspas)
8
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Begin jaren vijftig plannen Stan Laurel
en Oliver Hardy hun laatste theatertournee. Terwijl ze de harten van het
publiek proberen te heroveren met hun
eerdere succesformule van komische
acts, groeien ze ook als duo weer
dichter naar elkaar. Maar niet alles
loopt van een leien dakje. Gelukkig
staan hun vrouwen Lucille en Ida steeds
voor hen klaar. Stan & Ollie is een
hartverwarmende Britse komedie uit
2018.
Toegang: 5 euro / 3,50 euro (Vriendenpas) / 2,50 euro (Vrijetijdspas)

TENTOON
Compagnie Frieda
Pygmalion
Donderdag 14 november om 20 uur in de schouwburg
Pygmalion is een theaterperformance over de
mens als scheppend wezen. Twee mensen
staan op het podium onder een gigantische
rots. Ze ontmoeten elkaar, nemen afscheid,
ontmoeten elkaar weer, sterven, staan weer op,
schieten elkaar neer en staan weer op. Alles
verandert voortdurend.

Lies Bulteel
en Ann Geukens
Een zoektocht
naar de ziel
Van zaterdag 9 november tot en met
zondag 1 december in de Lakenhal
Open op vrijdag, zaterdag, zondag
van 14 tot 17 uur

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

Adriaan Van Den Hoof
Ja, maar eerst een diploma
Vrijdag 22 en zaterdag 23 november om 20 uur in de schouwburg
Na vier succesvolle theatershows kruipt
Adriaan Van Den Hoof nog eens op het podium.
Muzikant Tom Peeters flankeert hem. Het
wordt een emotionele en komische trip waarin
Adriaan reflecteert. Zijn we geworden wie we
aanvankelijk wilden zijn? Zijn we op het punt
geraakt waar we dachten te raken? Zijn er nog
onbeantwoorde dromen die moeten worden
ingevuld? Of zijn we misschien al klaar om
zachtjes in te slapen? Ik dacht het niet!

Lies Bulteel volgde de opleiding
keramiek aan de academie van Heistop-den-Berg. Lies houdt zowel van
functionele als artistieke keramiek.
Exclusieve gebruiksvoorwerpen en
kunstzinnige expressies lopen esthetisch in elkaar over. Een doorgedreven
technisch en vormelijk onderzoek zijn
een constante in haar persoonlijke
werk.

De voorstelling loopt in samenwerking met Live Comedy.
Toegang: 21 euro / 18 euro (Vriendenpas) / 10,50 euro (Vrijetijdspas)

Theatermakery Het Eenzame Westen
Zwins
Donderdag 28 november om 20 uur in de schouwburg
Voor de voorstelling Zwins sprak Theatermakery Het Eenzame Westen met verschillende
mensen uit de West-Vlaamse varkenssector.
Dat rijke materiaal leidde tot een sterke tekst
waarin twee boerinnen zich door een stal
wroeten vol regels, papieren en perceptie, en
natuurlijk varkens, voeders en stront. Maar ze
houden zich trots overeind, met een ziel voor de
stiel.
De tragikomische voorstelling wordt in het West-Vlaams gespeeld, maar is tot ver buiten de
provinciale grenzen verstaanbaar.
Toegang: 15 euro / 12 euro (Vriendenpas) / 7,50 euro (Vrijetijdspas)

Ann Geukens ontdekte in de tekenkunst
haar ware identiteit en zelfbeeld als
kunstenares. Haar kwetsbare beelden
roepen veel gevoelens op en doen de
kijker vragen stellen. Ann durft te
groeien en specialiseert zich op dit
moment in vrije grafiek.
U bent ook hartelijk welkom op de
vernissage op vrijdag 8 november om
20 uur. De toegang is gratis.
Foto: De Milieuboot

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

Foto: Michiel Vanhoudt

Op zondag 17 november doet Herentals opnieuw mee aan de Kunstendag voor Kinderen. Cultuurcentrum 't Schaliken tovert de
foyer om tot een creatieve speelplaats voor families met kinderen. U kunt er deelnemen aan verschillende workshops rond het
thema 'dromen'. Alle activiteiten zijn gratis, behalve de voorstelling NOX.

Droomdoek

3+

van 13 tot 14 uur en van 16 tot 17 uur
inschrijven vanaf 12.45 uur aan het infopunt

6-14

van 14.30 tot 15.30 uur (10-14 jaar - zonder ouders)
van 16 tot 17 uur (6-9 jaar - zonder ouders)
inschrijven vanaf 12.45 uur aan het infopunt
De Stedelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans organiseert een
muziekworkshop waarbij de kinderen hun fantasie de vrije loop laten
gaan en een bluesmuziekje maken. De academie zorgt zelf voor
materiaal en muziekinstrumenten.

Werken achter de spiegel

3-9

van 13 tot 17 uur
De bibliotheek stelt een green screen op, zodat u foto's kunt laten
maken met een dromerige achtergrond. U kunt ook dromenvangers
maken of even langs het voorleeshoekje gaan.

Droomportret
en surrealistische collage

5+

De Kleine Mallemolen van De Van Hut is een houten carrousel vol
verbeelding voor klein en groot.

De Rode Aarde
van 13 tot 17 uur
Samen met Puur Lain kunt u mee boetseren aan een droomplek met
glooiende heuvels, grillige bergen, veilige havens en wilde wouden.
Boven op een grote bol ontstaat langzaam een nieuwe wereld in gele,
zwarte, witte en rode klei.

L'Anneau Théâtre
NOX

Onder begeleiding van de leerkrachten van de Stedelijke Academie
voor Beeldende Kunst kunnen de kinderen een portret of een
surrealistische, dromerige collage maken.

november 2019

4+

om 14.30 uur in de schouwburg
tickets via cc 't Schaliken
Met beelden, gebaren en een tikkeltje ondeugendheid brengt
L'Anneau Théâtre het gevoelige moment voor het slapengaan in
verhaal. Bij het vallen van de nacht voelen we ons alleen en af en toe
kwetsbaar. Soms gebeuren er dan wel erg rare dingen ... Het licht is uit,
maar het springt weer aan. De hanglamp begint te knipperen. De
wekkerradio maakt geluid. Is daar nog iemand?
Toegang: 8 euro / 5 euro (Vriendenpas) / 4 euro (Vrijetijdspas)

van 13 tot 17 uur

10

3+

van 13 tot 17 uur op het buitenplein

In Droomdoek brengt dansgezelschap De Stilte een minidansvoorstelling. Aansluitend is er een interactieve workshop waar kinderen
samen met hun ouders aan de slag gaan met allerlei elementen uit de
dansvoorstelling.

Blues en dromen

De Kleine Mallemolen

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

JEUGD
Grabbelpas en sportkampen tijdens de kerstvakantie
In de kerstvakantie staan de Grabbelpasactiviteiten en sportkampen in het teken van recycleren.
De kinderen kunnen onder meer juwelen van papier maken, koken met restjes en meedoen met
kinderyoga en recyclagedans. Ook de jeugdfilm The Queen's Corgi staat op het programma.
Sportievelingen van vier tot veertien jaar kunnen deelnemen aan leuke omnisportkampen. De
inschrijvingen starten op maandag 2 december om 18 uur.
Meer informatie: www.herentals.be/grabbelpas en www.herentals.be/sportkampen

De Sint komt naar Herentals!
Op zaterdag 16 november verwelkomen we
Sinterklaas in Herentals. Om 14 uur meert de
Sint met zijn Pieten aan in de jachthaven. Een
kwartiertje later trekt een grote Sinterklaasstoet door de straten van Herentals. Om 15.30
uur komt de stoet aan in sportcomplex De
Vossenberg, waar clown Tony Frats de kinderen
vermaakt met een show.
De aankomst van Sinterklaas is een organisatie
van vzw Kinderdroom. Hebt u speelgoed dat
nog bruikbaar is? Breng het mee naar de
jachthaven of De Vossenberg. Vzw Kinderdroom maakt er minderbedeelde kinderen blij
mee.

Tentoonstelling
Fraikinstein
Tijdens de herfstvakantie kunnen
kinderen deelnemen aan een creakamp
rond de gevierde kunstenaar Fraikin. In
de Stedelijke Academie voor Beeldende
Kunst gaan ze aan de slag met hedendaagse technieken en maken ze een
film met hun eigen kunstwerken. En wie
speelt de hoofdrol? Fraikinstein!
Van 4 tot 23 november kunt u het
resultaat bewonderen in de Vitrine
(Markgravenstraat 89). De Vitrine is
open op maandag, dinsdag en woensdag van 13 tot 21 uur en op zaterdag van
9 tot 13 uur.
De kunstwerken worden later ook
gebruikt tijdens de tentoonstelling over
Fraikin op 21 en 22 december in de
Lakenhal.

Fit met je Kind
Hebt u kinderen tussen drie en vijf jaar oud? Doe dan mee met Fit met je Kind! U kunt de
komende maanden samen deelnemen aan enkele leuke activiteiten:
Datum

Activiteit

Tijdstip

Locatie

zaterdag 16 november

yoga

13 uur

De Vossenberg

zaterdag 23 november

dansen

13 uur

De Vossenberg

zaterdag 30 november

zwemmen

13 uur

Netepark

zaterdag 7 december

koken

13 uur

Campus Spiegelfabriek

zaterdag 14 december

circus

13 uur

De Vossenberg

Inschrijven kan vanaf maandag 4 november om 18 uur via www.herentals.be/fit-met-jekind. Een sessie kost 3 euro per ouder-kindkoppel. Wie een Vrijetijdspas heeft, betaalt 1,50
euro. Als u aan drie of meer sessies deelneemt, wordt u beloond met een zwembeurt in
het Netepark.
Meer informatie: dienst preventie en participatie, tel. 014-24 66 43,

Meer informatie
Sport en jeugd
De Vossenberg, Markgravenstraat 107
tel. 014-21 21 86, info@herentals.be
www.facebook.com/
sportenjeugd.herentals
november 2019
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SPORT
Zwembaddag in het Netepark
Op zondag 24 november kunt u met de hele familie deelnemen aan de spetterende
Zwembaddag in het Netepark. Voor de gewone toegangsprijs krijgt u heel wat fijne extra's:
Van 9 tot 12 uur: ontbijtbuffet
Van 10 tot 11.30 uur: kinderdisco
Van 10 tot 13 uur: ontmoet Warme William
en ontvang een complimentenbandje
Van 10.30 uur tot 11.15 uur: aquafitness
Van 13 tot 16 uur: pretbad met waterattractie

Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ

Meer informatie: zwembaden en recreatiedomein Netepark, Vorselaarsebaan 56,
tel. 014-85 97 10, www.netepark.be

Curve bowls voor
vijfenvijftigplussers
De stad organiseert elke maand een
activiteit voor 55-plussers. Onder
begeleiding van de Short Mat Bowls
Club kunt u op dinsdag 19 november
kennismaken met curve bowls. Bij deze
sport wordt een klein balletje over de
lengte van de mat naar de andere kant
gerold. Het is de bedoeling om de bowls
zo dicht mogelijk bij het balletje te
rollen.
De activiteit vindt plaats van 13 tot 15
uur in De Vossenberg (Markgravenstraat 107). Deelnemen kost 3,20 euro.
Meer informatie en inschrijvingen:
www.herentals.be/maandelijkseactiviteiten-voor-vijfenvijftigplussers

Wandelmeedag
in Morkhoven
De Herentalse Wandelclub en de stad
nodigen iedereen uit om op maandag
11 november mee te komen wandelen
langs de prachtige wegen, bossen en
velden van Morkhoven. U kunt kiezen
tussen een wandeling van 4, 7, 10, 15 of
20 kilometer. Vertrekken kan tussen 7
en 15 uur aan de parochiezaal van
Morkhoven (Goorstraat 1). Na afloop
kunt u hier nog gezellig napraten bij een
hapje en een drankje. Deelnemen kost
1,50 euro.

Winterwandelingen

Meer informatie:
www.herentalsewandelclub.be

Ook in november kunt u op zondagnamiddag 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 telkens kiezen voor een langzame wandeling of voor
een snelle wandeling. Inschrijven is niet nodig en deelnemen is gratis. In november zijn er vier
wandelingen:
Ÿ

Meer informatie

Meer informatie: dienst toerisme, Grote Markt 35, tel. 014-21 90 88, toerisme@herentals.be,
www.herentals.be/toerisme

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

Zondag 3 november: Berkemus, Voortkapelseweg 2
Ÿ Zondag 10 november: Den Druyts, Grote Markt 30
Ÿ Zondag 17 november: Herentalse Tennisclub Ter Heyde, Lichtaartseweg 216/1
Ÿ Zondag 24 november: Hidrodoe, Haanheuvel 7

12
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AANKONDIGINGEN
Bibnieuws
Samenlezen voor anderstaligen
Spreekt u al een beetje Nederlands en wilt u verder oefenen? Van 7 november tot 19
december kunt u elke donderdag van 9.30 uur tot 11 uur komen lezen in de bibliotheek. U
leest samen met anderen een mooie tekst en praat er over. Deelnemen is gratis. Inschrijven
is niet nodig. Voor deze activiteit krijgt de bibliotheek steun van Literatuur Vlaanderen.

Winterse avonden vol leesplezier
Houdt u van lezen en deelt u graag uw leeservaringen met anderen? Deze winter kunt u op
drie maandagavonden gezellig samen komen lezen in de bibliotheek. Een moderator van vzw
DE DAGEN selecteert voor elke samenkomst enkele bijzondere tekstfragmenten die ter
plaatste gelezen en besproken worden. De samenleesavonden vinden plaats op 18 november, 16 december en 20 januari, telkens van 20 tot 21 uur. De koffie en thee staan klaar vanaf
19.30 uur. Deelnemen is gratis, maar u moet zich wel vooraf inschrijven bij de bibliotheek.

Lezing door Jan Van der Cruysse
Jan Van der Cruysse was jarenlang woordvoerder van Brussels Airport. Het reilen en zeilen
op de luchthaven inspireerde hem om enkele spannende misdaadverhalen te schrijven. Zijn
eerste boek, Bling Bling, werd bekroond met verschillende prijzen, waaronder de Hercule
Poirotprijs. Later verschenen nog twee andere boeken in de Bling Bling-serie. Zijn nieuwste
werk, Boem Boem I, verscheen dit voorjaar en handelt over een terreuraanslag in
Antwerpen.

Mercurius schuift over
de zon
Op maandag 11 november schuift de
planeet Mercurius over de zon. De
planeet is daarbij gedurende een vijftal
uur te zien als een donker puntje tegen
de zeer heldere achtergrond van de
zonneschijf.
Wilt u deze overgang op een veilige
manier waarnemen, kom dan tussen 13
en 15.30 uur naar de Grote Markt. De
amateursterrenkundigen van ASHPolaris staan klaar met hun kijkers. Let
op: naar de zon kijken zonder speciale
bescherming is zeer gevaarlijk voor het
oog!
Meer informatie:
www.vvs.be/afdelingen/ash-polarisherentals

Jan Van der Cruysse vertelt op vrijdag 22 november in de bibliotheek over zijn boeken en hun
achtergrond. De lezing start om 20 uur. De toegang is gratis. Schrijf u vooraf in bij de bib.
Meer informatie en inschrijvingen: bibliotheek, Gildelaan 13, tel. 014-85 97 50,
bibliotheek@herentals.be

Nieuwe reeks kinderyoga
Op woensdag 6 november start de Gezinsbond van Herentals met een nieuwe reeks kinderyoga
in De Vossenberg (Markgravenstraat 107). 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: kids.gezinsbondherentals@gmail.com,
www.gezinsbondherentals.be

Gezellige spelletjesdag
Op zaterdag 30 november organiseert de Gezinsbond van Herentals de vijfde editie van de
gezelschapsspellendag. Iedereen is vanaf 13.30 uur welkom op de zolder van het Oud Gasthuis
(Nederrij 133). In de namiddag zijn er spelletjes met begeleiding voor de jongste spelers. Later op
de dag en 's avonds is er een ruim spellenbuffet voor volwassenen. Deelnemen kost 2 euro,
kinderen tot en met 13 jaar betalen 1 euro.

Het staat allemaal in de
(kook)boekskes
Hele keukens en huiskamers staan
tegenwoordig vol kookboeken, maar
ooit was dat anders. De geschiedenis
van het kookboek geeft eigenlijk inzicht
in onze eigen sociale geschiedenis.
Tijdens de Week van de Smaak vertelt
Eddie Niesten u er alles over. U kunt zijn
lezing bijwonen op vrijdag 15 november
om 14 uur in het Koetshuis in het
Stadspark. De lezing is een organisatie
van de vrouwenraad in samenwerking
met Vormingplus Kempen.
Meer informatie: Louisa Van Sand,
tel. 014-22 00 55

Meer informatie en inschrijvingen: gezinsbondherentals@gmail.com, sms 0496-97 88 79
november 2019
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AANKONDIGINGEN
Leopold II, monster of genie?

Mosselfeest Den Brand
Schrijver Marc De Bie is een meeslepend en
gepassioneerd verteller. Op donderdag 21
november spreekt hij over Leopold II. Die bezat
met Kongo het grootste privébezit op aarde.
Tegelijk was hij de meest bezwadderde koning
van zijn tijd. Op 64-jarige leeftijd ging hij een
buitenechtelijke relatie aan met een zestienjarig meisje. Zij schonk hem de zonen die hij zo
graag wilde.

De lezing vindt plaats om 14 uur in hotel Karmel (Grote Markt 39) en is een organisatie van Neos
Herentals. De toegang bedraagt 5 euro voor leden van Neos en 10 euro voor niet-leden.
Inschrijven kan door het juiste bedrag te storten op rekening BE96 0689 072 48505 van Neos
Herentals met vermelding 'Marc De Bie + uw naam'.

Vzw Den Brand zorgt voor de opvang en
ondersteuning van mensen met een
beperking. Op zaterdag 30 november
houden zij hun jaarlijkse mosselfeest.
Kom samen met vrienden en familie
genieten van het lekkere eten en een
gezellige namiddag. Behalve voor
mosselen kunt u ook kiezen voor vol-auvent, stoofvlees, vegetarische schotels
en kindergerechten. Het mosselfeest
vindt plaats in zaal De Vesten (Augustijnenlaan 31) van 11.30 uur tot 14 uur en
van 16 tot 18.30 uur. Inschrijven is niet
nodig.

Meer informatie: Thérèse Lemaire, tel. 014-21 36 10, gerard.keppens@telenet.be

Herfstconcert van het Harmonieorkest
Sint-Jozefscollege
Op zaterdag 16 november om 20 uur en op zondag 17 november om 15 uur speelt het
Harmonieorkest van het Sint-Jozefscollege haar jaarlijkse herfstconcert. Het jeugdorkest staat
onder leiding van Brigitte Goemans en het grote orkest onder leiding van Bruno Van
Steenbergen. De presentatie wordt verzorgd door leerlingen van de afdeling Woord van de
Stedelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans. Het concert vindt plaats in de feestzaal van
kOsh Collegestraat. Kaarten kosten 8 euro in voorverkoop en 10 euro aan de kassa. Voor
kinderen tot en met twaalf jaar is de toegang gratis.
Meer informatie en tickets: tel. 0498-21 10 65

Vestiaire for Life
Het cultuurcentrum organiseert dit jaar opnieuw twee
acties voor de Warmste Week. Van donderdag 14 november
tot zaterdag 21 december is er Vestiaire for Life, waarbij het
publiek een vrije gift kan doen bij de gratis vestiaire in de foyer.
Op dinsdag 3 december is er ook nog Boke for Life, een gratis middagconcert waar u een vrije
gift kunt doen in ruil voor een boterham. De opbrengst gaat naar het Olivia Fund. Deze
organisatie wil een brug slaan tussen vernieuwend kankeronderzoek en patiënten, met extra
aandacht voor zieke kinderen.

Comedy Night met Jeroen Leenders en William Boeva
Rocking Thals 4 Live organiseert op zaterdag 23 november een comedy night in het jeugdhuis
op de Grote Markt. Op het podium geven Jeroen Leenders en William Boeva het beste van
zichzelf. Rocking Thals maakt deel uit van Music For Life en is een warme actie voor het Siebe
Van Reusel Fonds. Tickets kosten 16 euro en kunt u bestellen via www.RT4L.be
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Meer informatie: vzw Den Brand,
tel. 014-84 12 00, info@denbrand.be,
www.denbrand.be

De Dorpel vraagt uw
steun
Vrijwilligers
De Dorpel is dringend op zoek naar
enthousiaste vrijwilligers die een
handje willen toesteken in de Dorpelshop, een kleine tweedehandswinkel.
Houdt u van kleding en mode en bent u
op zoek naar een leuke bezigheid als
vrijwilliger? Laat snel iets weten! U kunt
mee bepalen op welke dagen en uren u
komt helpen en welke taak u het beste
ligt.

Eetdag
U bent van harte welkom op de eetdag
ten voordele van vzw De Dorpel. Die
vindt plaats op maandag 11 november
in zaal 't Hof (Grote Markt 41). Van 12
tot 18 uur staan er soep met balletjes,
friet met stoofvlees, pannenkoeken,
taart en ijs op het menu.
Meer informatie en inschrijvingen:
De Dorpel, Boerenkrijglaan 16,
tel. 014-21 40 73,
dedorpel@edpnet.be,
www.vzwdedorpel.be

Dienstencentrum Convent2

Wordt de Herentalse
Celine de nieuwe Miss
België?

Vrijwilligerswerk, iets voor u?
De Mindermobielencentrale is dringend op zoek naar vrijwilligers. Wilt u met uw eigen
wagen ouderen naar het dagopvangcentrum CADO brengen? Of wilt u meerijden met een
chauffeur en klanten begeleiden bij een bezoek aan de winkel, de dokter of het ziekenhuis?
Laat het snel weten. Uw hulp kan een wereld van verschil maken.

Seniorenweek
Tijdens de Seniorenweek worden senioren extra verwend in het dienstencentrum. Op
maandag 18 en vrijdag 22 november kunt u er vanaf 13 uur terecht voor een ontspannende
voetmassage. Daarna kunt u in de cafetaria nagenieten met een drankje. Deelnemen kost 6
euro. Schrijf u snel in, want de plaatsen zijn beperkt.
Op woensdag 20 november vanaf 14.30 uur bakken de medewerkers van Convent2 lekkere
appelbeignets met appeltjes van het Begijnhof. Een portie kost 2 euro. Inschrijven hoeft niet.

Mal of mooi … of gewoon handig

Celine Van Ouytsel, geboren en getogen
in Herentals, dingt mee naar het
kroontje van Miss België. De 22-jarige
Celine studeerde in juli af als master in
de rechten. Op 11 januari 2020 hoopt zij
haar tweede grote droom waar te
maken: Miss België worden.
Zou u het ook leuk vinden als de nieuwe
Miss België uit Herentals komt? U kunt
Celine steunen door de code MB17 naar
het nummer 6665 te sms'en (1 euro
/sms). De stemmen via sms tellen mee
voor een derde van de punten en zijn
dus ontzettend belangrijk. Celine
bedankt u alvast voor uw steun!

Op dinsdag 26 november houdt Erna Siebens een speelse voordracht over de geschiedenis
van modeaccessoires. Waar en wanneer doken handtassen, schoenen, waaiers en wandelstokken voor het eerst op? Hoe beschermden mensen zich vroeger tegen de regen of de zon?
Aan de hand van replica's en originele antieke stukken brengt Erna de geschiedenis tot leven.
Iedereen is om 14 uur welkom op de zolder van het Oud Gasthuis (Nederrij 133). De toegang
is gratis en inschrijven is niet nodig. De lezing is een organisatie van de Grijze Panters,
Convent2 en Vormingplus Kempen.
Foto: Michiel Vanhoudt

Interessante infosessies

Deze maand vinden er ook enkele interessante infosessies plaats in het dienstencentrum:
Ÿ Reanimatie en defibrillatie op woensdag 13 november om 13 uur
Ÿ Installatie en gebruik van een eID-kaartlezer op maandag 18 en 25 november
Ÿ Het nieuwe erfrecht en zorgvolmacht (i.s.m. de Herentalse raad voor personen met een
handicap) op dinsdag 19 november om 19 uur
Deelnemen aan de infosessies is gratis, maar u moet zich wel vooraf inschrijven.
Meer informatie en inschrijvingen: dienstencentrum Convent2, Augustijnenlaan 26/1,
dienstencentrum@ocmwherentals.be, tel. 014-28 20 00

Theaterspektakel brengt Bevlekt
Bevlekt is het verhaal van een van de meisjes uit de Magdalena-wasserijen in Ierland. Zwaar werk in
de wasserij, stil gebed en emotionele vernedering door verzuurde kloosterzusters, tot in 1996 was
dit de realiteit voor meer dan dertigduizend meisjes.
De voorstellingen vinden plaats op 22, 23, 28, 29, 30 november en 5, 6, 7 december, telkens om 20
uur, in de Kamertheaterzaal van 't Hof (Grote Markt 41). Bestel uw tickets via het cultuurcentrum
(www.schaliken.be/ tickets, tel. 014-21 90 88).
Meer informatie: www.theaterspektakel.be
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UIT IN HERENTALS
Wilt u zelf een activiteit toevoegen? Dat kan! Surf naar de UiTdatabank en vraag een invoeraccount aan. Uw activiteit
verschijnt dan niet alleen hier, maar ook op UiTinVlaanderen.be en in tal van andere digitale en gedrukte agenda’s.

Van 06/10
tot 01/12

TENTOON

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

ZO 03/11

SOCIO

Handibeurs / cc 't Schaliken, Grote Markt 35 / Van 14
tot 18 uur

DANS

Platform-K – Common Ground / cc 't Schaliken, Grote
Markt 35 / 16 uur

WANDEL

Winterwandeling / Berkemus, Voortkapelseweg 2 /
14.30 uur

TENTOON

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

MA 04/11

MUZIEK

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

DI 05/11

RAAD

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

WO 13/11

CREA

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

DO 14/11

THEATER

Compagnie Frieda – Pygmalion / cc 't Schaliken / 20
uur

RAAD

Milieuadviesraad / Administratief centrum,
Augustijnenlaan 30 / 20 uur

SOCIO

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

CREA

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

VR 15/11

INFO

Davidsfonds Academie – Driedelige cursus over Rome /
Q-Bic, Sint-Jobsstraat 139 / Info: tel. 016-31 06 70

ZA 16/11

JEUGD

Aankomst Sinterklaas / 14 uur / Jachthaven

FIETS

Fietsgraveren / Verkeerspark Vorselaarsebaan / Van 13
tot 16 uur

MUZIEK

Piet Verbist Trio – Boke Hertals / Foyer cc 't Schaliken /
12.15 uur

MUZIEK

HUMOR

William Boeva en Peter Hens / De Chapelle, Wolstraat
27 / 20.15 uur

Herfstconcert Harmonieorkest Sint-Jozefscollege /
kOsh Collegestraat / 20 uur

JEUGD

INFO

Kennismaken met Whatsapp / Dienstencentrum
Convent2, Augustijnenlaan 26/1 / 13.30 uur

Fit met je Kind – yoga / De Vossenberg,
Markgravenstraat 107 / 13 uur

MUZIEK

CREA

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

Guido Belcanto – Een zanger moet trachten pijn te
verzachten / cc 't Schaliken / 20 uur / UITVERKOCHT

WANDEL

HUMOR

Katinka Polderman – Polderman draagt een steentje bij
/ cc 't Schaliken / 20 uur

Winterwandeling / Herentalse Tennisclub Ter Heyde,
Lichtaartseweg 216/1 / 14.30 uur

TENTOON

SOCIO

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

In dialoog met de kunstenaar. Guillaume Bijl
presenteert Fraikin / Art Center Hugo Voeten, Vennen
22 / Van 14 tot 17 uur

FAMILIE

CREA

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

Kunstendag voor Kinderen / cc 't Schaliken / Vanaf 13
uur

MUZIEK

11.11.11

Winkelactie Herentals

Herfstconcert Harmonieorkest Sint-Jozefscollege /
kOsh Collegestraat / 15 uur

INFO

Computer opschonen en veilig maken / 't Peeseeke,
Campus Speigelfabriek, Lierseweg 132 / 13 uur

SENIOR

Seniorenweek – Voetmassage / Convent2,
Augustijnenlaan 26/1

INFO

Kennismaken met Instagram / 't Peeseeke, Campus
Spiegelfabriek, Lierseweg 132 / 14.45 uur

INFO

Infosessie over de installatie van een eID-kaartlezer /
Convent2, Augustijnenlaan 26/1

INFO

Leren werken met een smartphone / Bibliotheek,
Gildelaan 13 / 13 uur

LEES

Samenleesavond / Bibliotheek, Gildelaan 13 / Van 20
tot 21 uur

INFO

Leuke en nuttige apps op de smartphone / Bibliotheek,
Gildelaan 13 / 14.45 uur

MUZIEK

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

INFO

Hulp bij computervragen / De Dorpel, Boerenkrijglaan
16 / Van 10 tot 16 uur

INFO

Notaris Schaeken – Het nieuwe erfrecht en
zorgvolmacht / Convent2, Augustijnenlaan 26/1 / 19
uur

Van 09/11
tot 01/12

TENTOON

Lies Bulteel en Ann Geukens – Een zoektocht naar de
ziel / Lakenhal / op vrijdag, zaterdag en zondag van 14
tot 17 uur

SENIOR

Curve Bowls / De Vossenberg, Markgravenstraat 107 /
Van 13 tot 15 uur

ZA 09/11

11.11.11

Winkelactie Herentals en deur-aan-deur-actie
Noorderwijk

SENIOR

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

WOORD/
KLASSIEK

Spumanti en Laidos o.l.v. Ann Pareyn en Johan Op de
Beeck – Napoleon ongehoord / cc 't Schaliken / 20 uur

INFO

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

CREA

11.11.11

Winkelactie Herentals

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

WANDEL

Winterwandeling / Den Druyts, Grote Markt 30 / 14.30
uur

LEZING

UIT

ASH-Polaris – Mercuriusovergang / Grote Markt / Van
13 tot 15.30 uur

VIVA-SVV – Walter Van Den Branden: Er is wat in de
molen / i.s.m. Vormingplus Kempen / Well2Daycentrum, Zandstraat 42 / 20 uur

SOCIO

WANDEL

Wandelmeedag / Parochiezaal Morkhoven, Goorstraat
1 / Tussen 7 en 15 uur

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

SOCIO

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

LEZING

Neos Herentals – Marc De Bie: Leopold II, monster of
genie? / Hotel Karmel, Grote Markt 39 / 14 uur

DI 12/11

INFO

Infoavond over verslaving: Wat doet het met u en
andere betrokken personen? / CGG Kempen,
Hofkwartier 23 / 19 uur / Info: tel 014-41 09 67

CREA

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

SOCIO

Praatgroep CVS / De Cirkel, Lierseweg 132 / 13 uur

WO 13/11

INFO

Praktijkopleiding reanimatie en defibrillatie /
Convent2, Augustijnenlaan 26/1 / 13 uur

SENIOR

Seniorenweek – Voetmassage / Convent2,
Augustijnenlaan 26/1

WO 06/11

DO 07/11

VR 08/11

ZO 10/11

MA 11/11

16
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ZO 17/11

MA 18/11

DI 19/11

JEUGD

WO 20/11

DO 21/11

VR 22/11

VR 22/11

ZA 23/11

ZO 24/11

MA 25/11

DI 26/11

WO 27/11

DO 28/11

VR 29/11

ZA 30/11

HUMOR

Adriaan Van Den Hoof – Ja, maar eerst een diploma /
cc 't Schaliken / 20 uur

ACTIEVE SENIOR

LEZING

Jan Van der Cruysse – Bling Bling / Bibliotheek,
Gildelaan 13 / 20 uur

OKRA Sint-Waldetrudis

THEATER

Theaterspektakel – Bevlekt / Kamertheaterzaal 't Hof,
Grote Markt 41 / 20 uur

TUIN

Behaag onze Kempen: afhalen plantgoed / Stedelijke
Werkplaats, Hemeldonk 8 / Tussen 9.30 en 11.30 uur

HUMOR

Adriaan Van Den Hoof – Ja, maar eerst een diploma /
cc 't Schaliken / 20 uur

HUMOR

Rocking Thals 4 Live goes Comedy Night / Jeugdhuis
Tiener, Grote Markt 41 / 18 uur

JEUGD

Fit met je Kind – dansen / De Vossenberg,
Markgravenstraat 107 / 13 uur

THEATER

Theaterspektakel – Bevlekt / Kamertheaterzaal 't Hof,
Grote Markt 41 / 20 uur

11.11.11

Multiculturele brunch / Zaal 't Hof, Grote Markt 41 /
Van 11 tot 13.30 uur

WANDEL

Winterwandeling / Hidrodoe, Haanheuvel 7 / 14.30 uur

UIT

Zwembaddag in het Netepark / Vorselaarsebaan 56 /
Van 9 tot 16 uur

TUIN

TuinHier – Snoei en vermeerderen van allerhande
bessen / Eetzaal kOsh Campus Scheppersstraat / 10
uur

Elke dinsdag

Fietsen

Vertrek aan Onze-Lieve-Vrouwkerk / 13 uur

Elke woensdag

Petanque

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

INFO

Infosessie over het gebruik van een eID-kaartlezer /
Convent2, Augustijnenlaan 26/1

Elke donderdag Hobbyclub
voor dames

MUZIEK

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

S-Sport

SENIOR

Erna Siebens – Mal of mooi … of gewoon handig / Oud
Gasthuis, Nederrij 133 / 14 uur

FILM

The Favourite / cc 't Schaliken / 20 uur

LEZING

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

Dansen zonder partner / Sportcomplex De
Vossenberg / Van 9 tot 12 uur / Info: Ria Van Geel,
tel. 014-21 01 37, stan67@hotmail.be

Paul Verhaeghe – Gestoorde maatschappij, gestoorde
individuen / LDC De Sprankel, Vorselaar / 19 uur / Info:
www.nete.land/lezingen

Elke dinsdag

Spelen

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

FILM

Stan & Ollie / cc 't Schaliken / 14.30 uur

Elke donderdag Dansen

CREA

Hobbyclub Trachique: In de Ban(d) van de fiets / De
Cirkel, Lierseweg 132 / Van 13 tot 16.30 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

SOCIO

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

Elke donderdag Fietsen

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

THEATER

Theatermakery Het Eenzame Westen – Zwins / cc 't
Schaliken / 20 uur

CREA

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

THEATER

Theaterspektakel – Bevlekt / Kamertheaterzaal 't Hof,
Grote Markt 41 / 20 uur

FIETS

Critical Mass / Standbeeld Boerenkrijg, Grote Markt /
18 uur

UIT

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

THEATER

Theatertainment Producties – Chez nonkel Jef / cc 't
Schaliken, Grote Markt 35 / 20 uur

THEATER

/ Theaterspektakel – Bevlekt / Kamertheaterzaal 't Hof,
Grote Markt 41 / 20 uur

SOCIO

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

Sportelen
Elke maandag

Badminton

Sporthal van Noorderwijk / Van 13.30 tot 15 uur

Elke maandag

Aquagym

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

Elke dinsdag

Nordic
walking

Netepark / Van 9.55 tot 11.50 uur

Elke woensdag

Easyfit

De Vossenberg / Van 9 tot 10 uur

Fitplus

De Vossenberg / Van 10.15 tot 11.15 uur

Badminton

Sporthal van Noorderwijk / Van 13.30 tot 15 uur

Elke woensdag

Elke donderdag Badminton
Elke vrijdag

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

Gezinsbond Herentals – Spellendag / Oud Gasthuis,
Nederrij 133 / Vanaf 13.30 uur

Elke woensdag

Convent2 / 13.30 uur

Elke dinsdag

JEUGD

Fit met je Kind – Zwemmen / Netepark,
Vorselaarsebaan / 13 uur

Elke dinsdag

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

THEATER

Theaterspektakel – Bevlekt / Kamertheaterzaal 't Hof,
Grote Markt 41 / 20 uur

UIT

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 18 november van 18 tot 19 uur in het Dorpshuis van Noorderwijk
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 4 en 25 november van 18 tot 19 uur in het administratief centrum
maandag 18 november van 18 tot 19 uur in het Dorpshuis van Noorderwijk
na afspraak
[i] schepen.yoleen.van.camp@herentals.be

Ÿ
Ÿ
Ÿ

schepen Jan Michielsen

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

Vlaams Woningfonds van de
Grote Gezinnen
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

Convent2
Augustijnenlaan 26/1
(Oud Moederhuis)

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

Ÿ maandag 4, 18 en 25 november van 18 tot 19 uur
Ÿ in het administratief centrum
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

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 4 en 18 november van 18 tot 19 uur in het administratief centrum
maandag 25 november van 18 tot 19 uur in het Dorpshuis van Morkhoven
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
Ÿ
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
maandag 25 november van 18 tot 19 uur in het Dorpshuis van Morkhoven
na afspraak
[i] schepen.peter.bellens@herentals.be

Ÿ
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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OPENINGSTIJDEN STADSDIENSTEN
MA

DI

WO

DO

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

Gesloten op vrijdag 1, maandag 11 en
vrijdag 15 november

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

14.00-20.00

14.00-20.00

14.00-20.00

14.00-20.00

14.00-20.00

10.00-16.00

ADMINISTRATIEF CENTRUM

Gesloten op vrijdag 1, zaterdag 2,
maandag 11 en vrijdag 15 november

BIBLIOTHEEK GILDELAAN
Gesloten op vrijdag 1, zaterdag 2,
maandag 11 en vrijdag 15 november

BIBLIOTHEEK NOORDERWIJK
Gesloten op zaterdag 2 en maandag
11 november

18.00-20.00

RECYCLAGEPARK

Gesloten op vrijdag 1, maandag 11 en
vrijdag 15 november

SPORT EN JEUGD
Gesloten op vrijdag 1, maandag 11 en
vrijdag 15 november

STADSARCHIEF
Gesloten op vrijdag 1, maandag 11 en
vrijdag 15 november

STEDELIJKE WERKPLAATS
Gesloten op vrijdag 1, maandag 11 en
vrijdag 15 november

OCMW SOCIALE DIENST
Gesloten op vrijdag 1, maandag 11 en
vrijdag 15 november

ZA

ZO

10.00-12.00

09.00-16.30

09.00-16.30

09.00-12.00

07.00-18.00

07.00-18.00

07.00-18.00

07.00-18.00

07.00-18.00

09.00-12.00
13.30-16.00
17.00-19.30

09.00-12.00
13.30-16.00

09.00-12.00
13.30-16.00

09.00-12.00
13.30-16.00

09.00-12.00
13.30-16.00

09.00-12.00
13.30-16.00
17.00-19.00

09.00-12.00
13.30-16.00

NA AFSPRAAK

NA AFSPRAAK

08.00-12.00
12.30-16.00

08.00-12.00
12.30-16.00

08.00-12.00
12.30-16.00

08.00-12.00
12.30-16.00

08.00-12.00
12.30-16.00

09.00-11.45
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
OCMW DIENST RECHTSHULP

14.00-16.00

09.00-18.00

Gesloten op vrijdag 1, zaterdag 2 en
vrijdag 15 november

HUMMELTJESHOF

VR

08.30-14.30

NA AFSPRAAK

09.00-11.45

09.00-11.45

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

Gesloten op vrijdag 1, maandag 11 en
vrijdag 15 november

DIENSTENCENTRUM CONVENT2
Gesloten op vrijdag 1, maandag 11 en
vrijdag 15 november

COMPUTERLOKAAL ’T PEESEEKE
Gesloten op vrijdag 1, maandag 11 en
vrijdag 15 november

HET NETEPARK
WEDSTRIJDBAD

RECREATIEBAD EN
DOELGROEPENBAD

Openingstijden 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.
Ÿ Tijdens het weekend en op vrijdag 1 november zijn de zwembaden open van 9 tot 17 uur.
Ÿ
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