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Ook gemeentefinanciën onder druk door bankencrisis

Beste stadsgenoten,

Elke dag brengt momenteel een nieuwe dosis economische en financiële onheilsberichten. Vele mensen zijn 
bezorgd om hun koopkracht, hun spaargelden, de toekomst van hun onderneming. We gaan samen een moeilijke 
economische periode tegemoet waarin vele mensen hun verwachtingen en dromen noodgedwongen wat moeten 
terugschroeven.

Ook de steden en gemeenten kregen in de voorbije maanden veel slecht nieuws te verwerken over de gemeentelijke 
financiën. Die staan zwaar onder druk. De bankencrisis bij onze huisbankier Dexia brengt dalende inkomsten mee 
voor elke gemeente, ook voor Herentals. En de forse inflatieopstoot dit jaar heeft een sterke toename van de 
personeelskosten veroorzaakt, die ook in de komende jaren moet worden gefinancierd. 

Ook voor het stadsbestuur breekt een periode van zuinigheid en financiële voorzichtigheid 
aan. Voorrang wordt gegeven aan het behouden van de bestaande dienstverlening en 
het afwerken van lopende projecten. We zullen nieuwe investeringen in het komende 
jaar sterk verminderen, geplande projecten worden uitgesteld en verschoven. De 
tering wordt naar de nering gezet. Niet altijd aangenaam, maar wel noodzakelijk om 
de financiële orkaan die over onze economie raast te doorstaan en de stadsfinanciën 
ook op lange termijn gezond te houden. 

Uw burgemeester
Jan Peeters

Heraanleg kruispunt Prima-Lux
Geelseweg drie maanden eenrichtingsverkeer

Einde november start een nieuwe 
fase in de heraanleg van de Aar-
schotseweg en het kruispunt Pri-
ma-Lux. Door het faillissement van 

een onderaannemer werd de vroegere planning 
omgegooid. Het opkrikken van de brug over het  

NIEUWE VERKEERSREGELING IN 
HET CENTRUM 
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Albertkanaal en de vernieuwing van de middenbaan 
op de Aarschotseweg zijn daarom verschoven naar 
een latere fase volgend jaar. Als alles volgens schema 
verloopt, start de aannemer dus einde november 
met de aansluiting van de Geelseweg op de Aar-
schotseweg. 

Deze werkzaamheden duren ongeveer 
veertig werkdagen. Dit betekent dat, als 
de weersomstandigheden het toelaten, 
de aansluiting begin maart 2009 klaar is. 
Om de aansluiting te kunnen uitvoeren, 
sluit de aannemer de Geelseweg tijdens 
de hele periode af voor verkeer vanuit 
Herentals. Verkeer vanuit Geel kan heel 
de periode wel naar Herentals rijden. 
Verkeer van Herentals naar Geel kan via 
de Aarschotseweg en de Industrieweg 
op de Geelseweg raken.

Tijdens fase 4 verandert ook 
de verkeerssituatie op het 

kruispunt van de ring en de 
Stadspoortstraat. Vanuit 

Lille raakt u tijdens 
deze fase in het 

centrum van 

Herentals, in Grobbendonk en in Geel en Aarschot. 
Vanuit Geel en Aarschot kunt u richting centrum, 
richting Grobbendonk en richting Lille. Vanuit Grob-
bendonk kunt u naar Lille en naar Aarschot en Geel. 
Vanuit Grobbendonk de Stadspoortstraat inrijden, 
is niet mogelijk, maar dat kan wel als de heraanleg 
volledig afgewerkt is. 

De voorlopige verkeerslichten aan de Industrieweg 
in Olen en op het kruispunt Herenthoutseweg - Ate-
alaan blijven voorlopig in gebruik. De Lijn rijdt via 
het Sas van Olen. Fietsers vanuit Geel en Olen wor-
den omgeleid via Vennen en Hannekenshoek naar 
het sas op de Herenthoutseweg om zo Herentals te 
bereiken. Bij de oversteek van de Aarschotseweg en 
de ventwegen is het wel opletten geblazen. 

De werkzaamheden vinden plaats in de winterperi-
ode. De werfzone kan dan glad zijn. Er zal worden 
gestrooid op de plaatsen die voor de strooidiensten 
bereikbaar zijn. Op de andere plaatsen is dubbele 
voorzichtigheid geboden.
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Bericht aan onze lezers buiten 
Herentals en in het buitenland

Als abonnee van de Stadskrant ontvangt u het 

gemeentelijk informatieblad van Herentals 

met De Post. In het beste geval vindt u de 

Stadskrant pas enkele dagen na de eerste 

van de maand in de brievenbus. U kan de 

Stadskrant sneller in huis halen met de 

website van het stadsbestuur. 

Op www.herentals.be kunt u op het einde 

van elke maand de Stadskrant voor de 

volgende maand downloaden. Klik op 

Algemene info > publicaties > Stadskrant 

of vul ‘Stadskrant’ in bij Zoek.

Volstaat deze online-Stadskrant voor u en 

vindt u het niet langer nodig om een gedrukt 

exemplaar te ontvangen? Laat het ons weten: 

communicatie@herentals.be. 

www.herentals.be

wETENSwAARD
Erfpacht Begijnhofwoning

Het OCMW geeft de woning in de Burchtstraat 30 naast de Begijnhofpoort (net buiten het Begijnhof) voor 50 jaar in erf-
pacht. Het gaat om een kleine woning met gelijkvloers een voorkamer en achterkamer, een kleine keuken en een badkamer. 
Op de zolderverdieping zijn er drie kleine kamers en een overloop. Het huis heeft ook een kleine kelder. De tuin van onge-
veer 160 m² kan de erfpachter gratis gebruiken. 

De erfpachter moet de woning binnen twee jaar renoveren volgens de richtlijnen van Onroerend Erfgoed. Hij is ook verplicht 
om de eerste tien jaar de woning zelf te bewonen en hij mag ze niet verhuren of onderverhuren. De renovatie en alle herstel-
lingen en onderhoud zijn voor rekening van de erfpachter. De woning mag niet gebruikt worden als handelszaak.

De erfpacht wordt op 26 januari 2009 om 18 uur toegewezen door notaris Van Schoubroeck in het kantoor van de OCMW-
secretaris, Nederrij 133/A (op de benedenverdieping van het Oud Gasthuis). Dit is een definitieve toewijzing nadat de voor-
lopige toewijzing op 16 oktober 2008 niet is doorgegaan.

U kunt de woning bezoeken na afspraak met mevrouw Cil De Busser, 014-24 66 01. Het dossier van de erfpacht kunt u tijdens 
de kantooruren verkrijgen op het secretariaat van het OCMW. De infomap kost 5 euro.

[i] U vindt de informatie ook op www.ocmwherentals.be. Meer inlichtingen bij mevrouw Cil De 
Busser, tel. 014-24 66 01, Nederrij 133/A in Herentals.

Historisch Jaarboek 17 

Op 20 december stelt de Herentalse Geschiedkundige Kring zijn nieuwe 
Historische Jaarboek voor. Tussen 10.30 en 13 uur kunt u dan een exem-
plaar kopen tegen de voorintekenprijs. Deze prijs bedraagt 20 euro. Vanaf 
1 maart 2009 kost het boek 24 euro. Het nieuwe Historisch Jaarboek van 
Herentals bevat meer dan zestig nooit eerder geziene foto’s en illustraties 
van Herentals.

Zoals altijd is de inhoud van het jaarboek zeer gevarieerd. Er is werkelijk voor ‘elck wat wils’. De hoofdbijdrage werd geschre-
ven door stadsarchivaris Jan Goris en handelt over de mislukte poging van de vrijheid Geel om de vier stadspoorten van 
Herentals aan te kopen (1759). Dit artikel bevat niet alleen een boeiende maar ook een waar gebeurde geschiedenis. August 
Peelaerts draagt zijn steentje bij met nooit eerder gepubliceerd fotomateriaal uit de beide wereldoorlogen. Jan Cools publi-
ceert een artikel over het oude beeld van ‘Christus op de Koude Steen’ naar aanleiding van de terugkeer van dit prachtbeeld 
naar zijn nis tegen de Begijnhofkerk. Jef Van Den Bosch rondt het jaarboek af met zijn rubriek over het Herentalse dialect. 

[i] Na 20 december kan het nieuwe jaarboek ook afgehaald worden op het stadsarchief, Augus-
tijnenlaan 1, (tel. en fax: 014-21 28 00, e-mail: archief@herentals.be).

Kerstmarkt Herentals 
Grote Markt
zondag 14 december
van 10 tot 18 uur

Op 14 december toveren de Herentalse verenigingen onze stad weer 
om tot een gezellige kerstmarkt. U vindt er originele geschenkjes en leuke 
ideeën voor het kerstfeest. Aan de verschillende proefkraampjes maakt 
u kennis met binnen- en buitenlandse lekkernijen. De Wereldwinkel stelt 
in de foyer van ’t Schaliken een beursstand op. Herentalse zangkoren laten u genieten op de allermooiste kerstliederen terwijl 
in de kerststal kerstfiguren tot leven komen. Wilt u even aan de drukte ontsnappen, dan kunt u in de Lakenhal luisteren naar 
spannende wintervertellingen voor jong en oud.

Kerstmarkt Noorderwijk  

Op vrijdag 19 december van 18 uur tot 24 uur organiseert de Gemeenschapsraad van Noorderwijk de jaarlijkse kerstmarkt. 
Deze kerstmarkt vindt plaats op het parkeerterrein achter het gemeentehuis van Noorderwijk. Iedereen is van harte uitge-
nodigd om mee te genieten van de kerstsfeer.
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Eerste 
resultaten 
van Diftar
bekend

Drie maanden geleden voerde het stadsbestuur 
het Diftarsysteem in. Met het Diftarsysteem be-
taalt elke burger een vast bedrag per kilo afval 
dat hij aflevert. Onlangs ontving elke Herentalse 
burger een folder waarin de resultaten van drie 
maanden Diftar beschreven stonden. 

Deze resultaten zijn zeer positief. Vorig jaar haalde 
het stadsbestuur in juli, augustus en september 21 
kilogram restafval per persoon op. In dezelfde pe-
riode dit jaar zakte dit tot 14 kilogram per inwoner. 
Voor het GFT-afval is de daling nog spectaculair-
der. Het GFT-afval daalde van 44 kilogram in juli, 
augustus en september 2007 tot 15 kilogram per 
inwoner voor dezelfde periode dit jaar.

Met het Diftarsysteem betaalt de vervuiler en 
bespaart de voorkomer. De resultaten tonen aan 
dat door Diftar de burger beter sorteert, compos-
teert en afval voorkomt. 

Diftartoelagen 

Ondertussen zijn ook de verschillende Diftartoe-
lagen gestort. U kunt deze storting nakijken wan-
neer u een volgende betalingsuitnodiging ontvangt. 
Indien u merkt dat deze toelage niet gestort is, dan 
kunt contact opnemen met de milieudienst in het 
administratief centrum, tel. 014-28 50 50.

Stad haalt kerstbomen 

Half januari halen de uitvoeringsdiensten van de 
stad oude kerstbomen op. Op 12 januari is sec-
tor 1 aan de beurt, op 13 januari sector 2, op 14 
januari sector 3 en op 15 januari sector 4. Deze 
ophalingen staan ook op de afvalkalender van 
2009 die u einde december in uw brievenbus mag 
verwachten.

De nieuwe afvalkalender 

De nieuwe afvalkalender bevat voor 2009 op-
nieuw een verdeling in sectoren. Deze verdeling 
verschilt wel met de oude verdeling. De sectoren 
werden door de IOK zelf uitgetekend.

MILIEU
Nieuwe verkeersregeling in de binnenstad

Vanaf half december geldt er een nieuwe verkeersregeling in de binnenstad. De nieuwe verkeersregeling be-
staat voornamelijk uit de invoering van tweerichtingsverkeer in de Kerkstraat en uit het omdraaien van het 
eenrichtingsverkeer in de Nonnenstraat tussen het Lantaarnpad en de Bovenrij. De verdwijnpalen blijven 
behouden omdat ze het passerend, doorgaand verkeer door het stadscentrum te weren.  Door de snelle uit-
voering van deze nieuwe verkeersregeling zijn ook de winkels tijdens de eindejaarsperiode beter bereikbaar.

De dubbelrichting in de Kerkstraat moet de moeilijke bereikbaarheid van de Bovenrij oplossen. Deze moei-
lijke bereikbaarheid is een gevolg van de heraanleg van de Aarschotseweg en het kruispunt aan Prima Lux. 
Belangrijk voordeel van deze ingreep is dat men voortaan via de Zandstraat, de Molenvest, de Gildelaan en 
de Kerkstraat terug op de Grote Markt geraakt. Het verkeerssas aan de dekenij blijft behouden omdat ze ook 
snelheidsremmend werkt.

De omkering van het eenrichtingsverkeer in de Nonnenstraat tussen Lantaarnpad en Bovenrij creëert een 
kleine binnenlus via Bovenrij, Lantaarnpad en Nonnenstraat terug naar Bovenrij. Het parkeerterrein van het 
Francesco-paviljoen wordt zo beter bereikbaar. Bewoners van deze zone zijn dan ook niet meer verplicht om 
de grote lussen te volgen, waardoor ze soms ver moeten omrijden om thuis te geraken.

De P-route via de Augustijnenlaan en de Belgiëlaan en de ring blijven de aangewezen routes voor doorgaand 
verkeer. 

Herfst- en   
Winterwandelingen 

Tot 29 maart 2009 kunt u elke zondag onder begeleiding 
van een gids gratis een wandeling maken. In de kerst-
maand kunt u op zondag 7 december vertrekken aan 
De Brink in Bosbergen 1. De wandeling start stipt om 
14.30 uur en eindigt tussen 16.30 uur en 17 uur. 

Stadsdiensten gesloten op donderdag 25 december, 

vrijdag 26 december 2008 en donderdag 1 en vrijdag 

2 januari 2009.



DECEMBER 20084

PREVENTIE

Fietsgraveren

De stad helpt u om fietsdiefstal te voorkomen. 
Fietsdiefstal voorkomen kan op drie manieren: leg 
steeds uw fiets op slot, gebruik veilige stallingen 
en laat uw fiets graveren. Dieven worden immers 
afgeschrikt omdat een gegraveerde fiets herken-
baar is.

De stad Herentals geeft u de kans om uw fiets 
gratis te laten graveren. Hiervoor hoeft u enkel 
een aanvraag in te dienen bij de preventiedienst. 
Het fietsgraveren gebeurt elke derde zaterdag van 
de maand (uitgezonderd in januari en december), 
tussen 13 en 16 uur, op het Verkeerspark aan de 
Vorselaarsebaan (naast het Netepark).

[i] Om u sneller te kunnen helpen en 
om wachttijden te voorkomen, kunt 
u het beste vooraf inschrijven bij de 
dienst preventie op het administratief 
centrum. Dit kan door te bellen naar 
tel. 014-28 50 50. U kunt het inschrij-
vingsformulier ook vinden op www.he-
rentals.be eningevuld opsturen naar de 
preventiedienst, Augustijnenlaan 30 of 
mailen naar preventie@herentals.be.

Stad werkt samen met herstelbemiddelingsdienst  
Sinds dit jaar werkt Herentals nauw samen met de herstelbemiddelingsdienst CAFT, een afdeling van vzw 
Cirkant. Deze dienst organiseert herstelbemiddelingen met minderjarige daders. Dit kan wanneer na een de-
lict zowel dader als slachtoffer bekend zijn. Een herstelbemiddeling bestaat uit een of meer gesprekken tussen 
dader en slachtoffer, waarbij men op zoek gaat naar een manier om de schade te herstellen, zowel de materiële 
schade als de figuurlijke, psychologische schade. Hierbij staat het pedagogische aspect voorop; de minderjarige 
dader wordt geconfronteerd met zijn verantwoordelijkheid en krijgt de kans te leren uit zijn fouten. 

In de praktijk gaat het vaak om feiten zoals vandalisme of graffiti. Door zich te engageren als betrokken partij 
bij een herstelbemiddeling wil het stadsbestuur het voortouw nemen in de aanpak van deze criminaliteit en 
tegelijkertijd de minderjarige daders de kans geven hun fouten goed te maken.

Kleine oorzaken, grote gevolgen 
Jaarlijks verzorgen de zes Belgische brandwondencentra driehonderd kinderen met ernstige brandwonden. 
Meer dan tweehonderd van hen zijn jonger dan vijf jaar. De kinderen verbranden zich meestal aan heet water 
(zoals badwater), thee, soep, of koffie.

Daarom deze tien vuistregels om brandwonden bij kinderen te voorkomen

· Kleine kinderen horen niet thuis in de keuken.
· Zet nooit hete voorwerpen of vloeistoffen op de rand van de tafel.
· Leg geen tafelkleed maar wel aparte onderleggers op tafel.
· Vul friteuse en fonduestel maar voor een derde. Zet ze nooit op de grond.
· Stel de temperatuur van de warmwaterinstallatie af op maximaal 50° C.
· Controleer altijd de temperatuur van het badwater: 37° C is voor kinderen de enige juiste temperatuur.
· Laat een kind nooit alleen als het in bad zit, ook niet als er gebeld wordt of als de telefoon gaat.
· Koop uitsluitend elektrische apparaten waarvan de wanden en handvatten niet warm worden.
· Drink geen hete dranken met een kind in de nabijheid, bijvoorbeeld op de schoot.
· Gebruik bij voorkeur een elektrisch fonduestel. Methanol of alcohol in pastavorm zijn levensgevaarlijk.

Voorkom brand in uw kerstboom 
· Koop bij voorkeur een kerstboom uit volle grond, met een grote kluit aarde. Zo’n exemplaar bevat nog veel 
  boomsap.
· Controleer de versheid van de kerstboom door met uw vingers over de dennennaalden te gaan of door met 
  de boom te schudden. Als er naalden afvallen, kunt u het beste een andere kiezen.
· Controleer altijd of de kerstboom voldoende water heeft. Zo droogt hij niet uit en blijven zijn naalden langer    
  groen.
· Een droge boom is zeer brandbaar: de warmte van eventuele elektrische lichtjes waarmee hij is versierd, kan  
  al brand veroorzaken. 
· Laat de kerstlampjes nooit branden als u het huis verlaat of als u gaat slapen.
· Gebruik nooit kaarsen in de nabijheid van een kerstboom.
· Kijk bij aankoop van een artificiële boom na of deze onbrandbaar is.

Verhoogde belastingsvermindering voor de beveiliging van 
uw woning 
Er is goed nieuws voor mensen die hun woning beter willen beveiligen. Het maximumbedrag van 130 euro 
wordt op 1 januari 2009 verhoogd tot 500 euro. Dit geldt voor uitgaven die u doet in 2009 en die u dus kunt 
invullen op uw belastingsbrief van 2010. U kunt de vermindering krijgen voor het laten plaatsen van onder 
meer water- en of poederblussers, automatische blusapparaten, brandwerende of inbraakwerende deuren, 
veiligheidssloten en alarmsystemen.

Zelfstandigen genieten van een extra belastingsvermindering. Zij kunnen vanaf januari kosten inbrengen van 
een abonnement op een alarmcentrale en het inhuren van een bewakingsonderneming.

[i] dienst preventie, administratief centrum, Augustijnenlaan 30, tel. 014-28 50 50.
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DECEMBER
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PRogRAMMA ’T SCHALIkEN
I Solisti del Vento & Figurentheater Taptoe 
Don G.
Inleiding bij deze voorstelling om 19 uur
Woensdag 3 december om 20 uur
Schouwburg

I Solisti del Vento & Figurentheater Taptoe bundelen 
hun krachten om Don G., gebaseerd op Mozarts opera 
Don Giovanni, op de planken te zetten. De bijzondere 
mix van figurentheater en livemuziek zal door zijn visua-
lisering en ingenieuze scenografie zowel een volwassen 
als jeugdig publiek aanspreken.

[i] De toegangsprijs is 16 euro. Met een abonnement betaalt u 13 euro. Hebt u recht 
op korting, dan betaalt u 14,50 euro.

Amadeus 
Lezing & film
Lezing door Marie-Louise De Doncker om 19 uur
Film: Amadeus (director’s cut)
Donderdag 4 december om 20 uur
Schouwburg

Amadeus is een verrassende film van regisseur Milos Forman 
uit 1984 over het leven van Wolfgang Amadeus Mozart. Mozart 

wordt neergezet als een labiel en vulgair supertalent. Door zijn genialiteit wekt hij de afgunst van de Weense 
hofcomponist Antonio Salieri. Destijds sleepte de film maar liefst acht Oscars in de wacht, waaronder die voor 
beste regie en beste film.

[i] De toegangsprijs is 5 euro. Met een abonnement betaalt u 2 euro. Hebt u recht op 
korting, dan betaalt u 3,50 euro.

Het Gevolg 
De laatste reis van Viktor (+5 jaar)
Zondag 7 december om 14.30 uur
Schouwburg

Viktor is heel oud. Maar hij kent nog altijd de kinderrijmpjes en liedjes die 
zijn ouders en grootouders hem leerden toen hij klein was. De laatste reis 
van Viktor is een plezierige en tedere kennismaking met een oude man die 
terugdenkt aan zijn grote liefde en aan de diepe indrukken die hij opdeed in 
de coulissen van de danstheaters.

[i] De toegangsprijs is 8 euro. Met een abonnement betaalt 
u 5 euro. Hebt u recht op korting, dan betaalt u 6,50 euro.

Han Solo 
Racist
Voorprogramma: Arbi el Ayachi
Do 18 december om 20 uur
Schouwburg 

Han Coucke is vooral bekend van het cabaretduo Gino Sancti, dat vorig 
seizoen in ’t Schaliken te gast was. Met de comedyshow Racist pre-
senteert Han Solo, het alter ego van Han Coucke, zich als de eerste 
extreemrechtse komiek van Vlaanderen. Het voorprogramma wordt 
verzorgd door de Antwerpse komiek Arbi el Ayachi.

[i] De toegangsprijs is 10 euro. Met een abonnement be-
taalt u 7 euro. Hebt u recht op korting, dan betaalt u 
8,50 euro.

An Nelissen
Gestript en gestroopt
Vrijdag 5 december om 20 uur
Schouwburg
UITVERKOCHT

Info en tickets: 

cc ’t Schaliken

Grote Markt 35, Herentals

cultuurcentrum@herentals.be

www.schaliken.be

tel. 014-28 51 30

CULTUUR

Week van de
Amateurkunsten 
Erfgoeddag
Klanken Vormen Kleuren

De Week van de Amateurkunsten (WAK) vindt in 
2009 plaats van 24 april tot en met 3 mei met als 
thema ‘Van Harte’. Het thema verwijst daarmee 
naar de liefde, de toewijding en de passie waar-
mee een kunstenaar te werk gaat. Het duidt ook 
op de vriendschappelijke en gemoedelijke sfeer 
waarin de amateurkunsten beoefend worden. 
Een mooi voorbeeld hiervan is het multimediale 
kunstspektakel Klanken Vormen Kleuren, dat vol-
gend jaar plaatsvindt van 11 april tot en met 3 mei 
in kasteel Le Paige. Verenigingen voor beeldende 
kunsten stellen hun werken tentoon terwijl in het 
weekend muzikale en literaire optredens plaats-
vinden.

De jaarlijkse Erfgoeddag vindt bovendien plaats op 
26 april, midden in de Week van de Amateurkun-
sten, en dit jaar spelen verhalen, objecten, tradities 
en foto’s de hoofdrol. Het thema van Erfgoeddag 
is ‘Uit Vriendschap”, wat naadloos aansluit op het 
thema van de Week van de Amateurkunsten.

[i] Wilt u actief deelnemen aan de 
WAK? Interesseert het project Klan-
ken Vormen Kleuren u? Hebt u ideeën 
voor Erfgoeddag? Neem dan contact 
op met de dienst cultuurbeleid, Grote 
Markt 35, tel. 014-28 50 50.
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CULTUUR

Kerstmis in de bib

In december baadt de bib in een gezellige kerst-
sfeer. Als u op zoek bent naar aangepaste decora-
tie, eigentijdse feestmenu’s, sfeervolle muziek, een 
speciaal kerstverhaal of poëzie, dan kunt u bij de 
tentoonstellingen op de verschillende verdiepin-
gen zeker inspiratie opdoen. 

Stripkidszoektocht 

Van 1 tot 29 december kunt u met uw kinderen 
een stripzoektocht doen. De zoektocht werd ge-
maakt door zes studenten van KHK Geel en is 
bestemd voor kinderen vanaf acht jaar.  Aan de 
hand van twaalf kleurrijke kaders komen kinderen 
meer te weten over het medium strip. Bij de ten-
toonstelling hoort een vragenbundel, waarmee de 
kinderen zelfstandig aan de slag kunnen. De vra-
genbundel vindt u aan de uitleenbalie.

Leesfee Ingrid 

Op woensdag 3 december komt leesfee Ingrid 
tussen 14 en 15.30 uur op bezoek. Leesfee Ingrid 
tovert verhalen over Sinterklaas uit haar hoed. 
Achteraf maken de kinderen een knutselwerkje en 
krijgen ze een versnapering. Alle kinderen van vijf 
tot acht jaar zijn welkom. Deze activiteit is gratis. 
Omdat het aantal plaatsen beperkt is, kunt u het 
beste vooraf reserveren.

Aperitiefconcert 

Op zondag 21 december verzorgen enkele stu-
denten van de Herentalse muziekacademie een 
aperitiefconcert op de tweede verdieping van de 
bib. Op het programma staan lichte muziek en 
kerstliederen. Het concert start om 10 uur en de 
toegang is gratis.

Uitleenpost op de 
Molekens sluit de deuren

Op 1 januari 2009 sluit de uitleenpost op de Mole-
kens definitief de deuren. De bibliotheek bedankt 
de bezoekers en de uitleners van deze uitleenpost 
voor het jarenlange vertrouwen en hoopt u in de 
toekomst nog van dienst te mogen zijn in de bib 
van Noorderwijk of in de hoofdbibliotheek.

BIBNIEUwS

Quilombo 
Astor Piazzolla 
en andere tangohelden
Aperitiefconcert
Zondag 18 december om 11 uur
Schouwburg 

Quilombo is een collectief van vijf jonge, bezielde 
muzikanten. Hun muziek neemt u mee naar de 
roots van de tango en de schemerige verhalen 
en verlaten steegjes van Buenos Aires. Quilombo 
staat voor tango in al zijn vormen. De tango nue-
vo en de traditionele tango zijn de twee pijlers 
van het repertoire.

[i] De toegangsprijs is 8 euro. Met een 
abonnement betaalt u 5 euro. Hebt u recht op korting, dan betaalt u 6,50 euro.

Roger Raveel 
Tot en met zondag 21 december 
Open op woensdag, donderdag, vrijdag, zaterdag en zondag van 14 tot 17 uur
Kasteel Le Paige
Toegang gratis

Het Roger Raveelmuseum 
Zaterdag 29 november tot en met zondag 21 december 
Open op woensdag, donderdag, vrijdag, zaterdag en zondag van 14 tot 17 uur
Lakenhal
Toegang gratis

Bezoek aan het Roger Raveelmuseum 
Zaterdag 13 december

Cultuurcentrum ’t Schaliken organiseert op zaterdag 13 december een busuitstap naar het Roger Raveelmu-
seum in Machelen-aan-de-Leie. De bus vertrekt om 9 uur. De terugkomst is rond 18 uur. Het museum bezit 
een zeer rijke verzameling werken van Raveel: schilderijen, tekeningen en objecten. Na het bezoek is er een 
lunch, en na de lunch kunt u de Roger Raveelroute wandelen. De deelnameprijs voor deze uitstap bedraagt  
20 euro, inclusief bezoek museum, busreis en lunch, exclusief extra drank. Het aantal plaatsen is beperkt. 

[i] U kunt inschrijven voor 1 december bij cc ’t Schaliken, Grote Markt 35, 
2200 Herentals, tel 014-28 51 30, cultuurcentrum@herentals.be.

TENTooNSTELLINgEN

FAMILIE

22, 28, 29 nov. - 5, 6, 7, 11, 12, 13 dec. ’08
Kamertheaterzaal van ‘t Hof, Grote Markt, Herentals

  Aanvang: 20 u. - zondag om 15 u.
Reservatie: cc ‘t Schaliken, Grote Markt 35, Herentals, tel. 014 28 51 30

www.theaterspektakel.be

met  de steun van de Provincie Antwerpen                   Vrij van zegel: art.198 - V.U. Vera Goris, Pol Heynsstraat 8/102, 2200 Herentals

Theaterspektakel vzw - Stadstheater Herentals 

auteur: Maria Goos  -  Regie: Edith Vande Schoor
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SPoRT

Openingstijden Netepark
maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag zondag

RECREATIEBAD 14.00-21.00 14.00-21.00 14.00-21.00 14.00-21.00 14.00-21.00 09.00-17.00 09.00-17.00

DOELGROEPENBAD 17.00-21.00 15.30-19.00 14.00-21.00 15.30-20.00 16.30-21.00 09.00-17.00 09.00-17.00

WEDSTRIJDBAD
07.30-08.30
12.00-13.00
18.00-21.00

07.30-08.30
12.00-13.00
18.00-21.00

07.30-08.30
12.00-13.00
14.00-21.00

07.30-08.30
12.00-13.00
18.00-21.00

07.30-08.30
12.00-13.00
18.00-21.00

09.00-17.00 09.00-17.00

Aquaprogramma’s Netepark
Geen aqualessen tijdens de kerstvakantie.

Aquagym voor senioren maandag
maandag

15.30 - 16.15
16.15 - 17.00

Aquafit voor senioren vrijdag 09.00 - 10.00

Aquafitness (high-impact)
dinsdag 19.00 - 20.00

Aquasculp dinsdag 20.00 - 21.00

Aquasculp  donderdag 21.00 - 22.00

Aquajogging woensdag 20.00 - 21.00

Aquagym voor mensen met een handicap dinsdag
vrijdag

19.00 - 20.00
15.30 - 16.30

Zwemmen voor chronische-pijnpatiënten dinsdag
donderdag

12.00 - 13.00
12.00 - 13.00

Zwemmen voor kinderen met een handicap
-6-jarigen
+6-jarigen

woensdag
woensdag

18.30 - 19.15
19.15 - 20.00

Zwangerschapszwemmen  prenataal donderdag 20.00 - 21.00

[i] Voor meer info over onze zwemprogramma’s kunt u terecht bij de stedelijke sportdienst op 
     het nummer 014-28 52 50.

De zwembaden van het Netepark zijn gesloten op 24, 25, 
31 december 2008 en 1 januari 2009. Ook de sporthal De 
Vossenberg is op deze data gesloten. 

Vijftigplussers
Op dinsdag 16 december kunnen sportieve 
vijftigplussers deelnemen aan een natuur-
wandeling langs de Kempense Heuvelrug. De 
begeleiding is in handen van een ervaren na-
tuurgids. De wandeling vertrekt om 14 uur. U 
kunt zich inschrijven vanaf 13.30 uur in café De 
Kluis, Lichtaartseweg 169. Deelnemen kost 
2 euro.

[i] sportdienst, tel. 014-28 52 50, 
sportdienst@herentals.be

Openingstijden schaatsbaan

Maandag 09.00-12.00 13.30-16.00 16.30-17.30

Dinsdag 09.00-12.00 13.30-16.00

Woensdag 09.00-12.00 13.30-16.00 18.30-21.00

Donderdag 09.00-12.00 13.30-16.00

Vrijdag 09.00-12.00 13.30-16.00 17.30-20.30

Zaterdag 13.30-16.00 16.30-18.30 19.00-20.30

Zondag 10.00-12.00 13.30-15.00 15.30-17.00 17.30-19.00

Oproep voor spelers 
nieuwe softbalclub
Begin volgend jaar start in Herentals een 
nieuwe softbalclub met de naam Diamonds. 
Softbal is technisch en tactisch een hoog-
staande sport en is vergelijkbaar met honk-
bal. Bij softbal is het veld kleiner en de bal 
groter.

[i] Geïnteresseerden die minstens 
16 jaar oud zijn, nemen contact op 
met Juan Dom, gsm 0495-78 22 32.

De sporthal van De Vossenberg 
is gesloten op 24, 25, 31 

december 2008 en 
1 januari 2009.

Deze openingstijden gelden tot 21 december. Van 22 december tot en met  
4 januari 2009 zijn alle baden van maandag tot vrijdag open van 14 tot 21 uur. 
In het wedstrijdbad vindt dan het ochtendzwemmen plaats van 7.30 tot 8.30 
uur en het middagzwemmen van 12 tot 13 uur. Op zaterdag en zondag zijn 
alle baden in deze periode open van 9 tot 17 uur. 

Sportkampen 
kerstvakantie
Op 22 en 23 december kunnen jongeren en 
kinderen deelnemen aan een wintertwee-
daagse. De jongsten kunnen loop- en tikspel-
letjes doen, schaatsen, trampolinespringen, 
basketballen en voetballen. De oudere kin-
deren kunnen kiezen voor bowling, handbal, 
schaatsen, new games, hockey en turnen.

[i] sportdienst, tel. 014-28 52 50, 
sportdienst@herentals.be

Dag van de Trainer
In de topsporthal Vlaanderen gaat op 13 de-
cember 2008 de derde editie door van de 
Dag van de Trainer. Deze dag wordt geor-
ganiseerd door de Vlaamse Trainerschool 
en biedt zowel gediplomeerde als niet-gedi-
plomeerde trainers een boeiend geheel van 
sporttakspecifieke en sporttakoverschrijden-
de workshops.

[i]  tom.vermeulen@bloso.be of 
www.bloso.be/dagvandetrainer.



DECEMBER 2008 9

JEUgD Jeugdraad
in woord en daad!

Nieuwjaarszangertjes

Op woensdag 31 december van 9 tot 13 uur zijn 
de deuren van het jeugdhuis 10R20 open voor 
de allerkleinsten. De nieuwjaarszangertjes kun-
nen hier uit volle borst hun wensen overbren-
gen en kunnen genieten van een heerlijke wafel 
en een mok warme chocolademelk. Ook bij de 
stadsdiensten in het administratief centrum zijn 
de nieuwjaarszangertjes welkom tussen 9 en 12 
uur.

Volgende jeugdraadvergadering

Jongeren tussen 16 en 35 jaar die willen meepra-
ten over het jeugdbeleid in Herentals, zijn welkom 
op de algemene vergadering van de jeugdraad. 
Deze vergadering vindt plaats op donderdag 4 
december 2008 om 19.30 uur in de vergaderzaal 
van de jeugddienst in het Stadspark.

Programma Jeugdhuis  
10R20

Op 3 december 
zijn jongeren vanaf 
14 jaar welkom op 
een workshop mu-
ziek. De workshop 
wordt gegeven 
door docenten van 
mooss vzw met de 
steun van de provincie Antwerpen. Smeer alvast 
de stembanden en kuiten. Na afloop hebben de 
deelnemers een eigen lied gemaakt. Deelnemen 
kost 2 euro, twee drankjes zijn in de prijs begre-
pen. 

Op 6 december komt Sinterklaas langs op het 
winterterras van het jeugdhuis. Op 14 decem-
ber is het Duvel-night, waarbij u het straffe bier 
Duvel tegen een voordelige prijs kan drinken en 
kans hebt om leuke Duvel-gadgets te winnen.

Op de laatste dag van de examens is er een After 
Exaamfeestje. Op 25 december houdt het jeugd-
huis een bonte avond met stand-upcomedy, sket-
ches en animatie. Wie zich geroepen voelt om 
op het podium te kruipen, mag dat altijd laten 
weten.

Op 31 december organiseert het jeugdhuis een 
oudejaarsparty.

[i] Informatie en inschrijvingen via 
info@10r20.be, www.10r20.be, 
myspace.com/10r20 of 014-22 05 42.

Grabbelen tijdens de kerstvakantie 

Tijdens de kerstvakantie kunnen uw kinderen opnieuw deelnemen aan een waaier van toffe en interessante 
Grabbelpasactiviteiten: uitstappen, knutselworkshops, actieve doe-dingen, kookworkshops, … en dit allemaal 
binnen het thema van stripverhalen en sprookjes. De activiteiten lopen van maandag 22 tot en met woensdag 
24 december en op maandag 29 en dinsdag 30 december. Ervaren Grabbelpassers krijgen een brief in de bus 
die alle activiteiten voorstelt en in de loop van december verschijnt het volledige programma ook op de web-
site van de jeugddienst.

De inschrijvingen starten op zaterdag 13 december van 10 tot 13 uur bij de jeugddienst. Telefonisch of per 
e-mail inschrijven kan vanaf maandag 15 december. Houd er rekening mee dat de plaatsen beperkt zijn. Tijdig 
inschrijven is dus de boodschap!

Is uw kind tussen drie en twaalf jaar en is het op zoek naar leuke activiteiten tijdens de korte schoolvakan-
ties, dan is de Grabbelpas een echte aanrader. Deze pas is nog het hele jaar te koop bij de jeugddienst voor 
4 euro.

[i] jeugddienst, Stadspark z/n, tel. 014-21 86 86, www.jeugddienstherentals.be.

Openklasdag De Vesten 

Mag uw kapoen binnenkort naar school? Breng dan ook eens een 
bezoekje aan het peuterklasje van basisschool De Vesten. Op zon-
dag 7 december is iedereen welkom tussen 10.30 en 11.30 uur voor 
een openklasdag. 

[i] Meer informatie: basisschool De Vesten, Augus-
tijnenlaan 31, tel. 014-21 10 60, directie@bsherentals.be, www.kleutersdevesten.web-
log.nl.

Kijkdag freinetschool Ibis 

Is uw kind klaar om de eerste stapjes in de wereld te zetten? Wilt u dat dit gebeurt in een veilige en geborgen 
omgeving, waar kinderen hun kwaliteiten mogen ontdekken, creatief aan de slag kunnen en leren zelf keuzes 
te maken? Dan bent u bij freinetschool Ibis aan het juiste adres. Bent u benieuwd hoe het eraan toe gaat? Kom 
dan op woensdag 17 december van 9 tot 11 uur naar de freinetschool. Past dat moment u niet, maak dan een 
afspraak met juf Veerle.

Freinetschool Ibis
Heesveld 9
tel. 014-22 03 72
www.freinetherentals.be

Gratis met de feestbus van oud naar nieuw 

Tijdens oudejaarsnacht en op nieuwjaarsdag kunnen feestneuzen met de feestbus veilig en gratis van en naar 
hun feestbestemming. Van 31 december om 18 uur tot en met 1 januari middernacht rijden inwoners van He-
rentals gratis op de belangrijkste tram- en bustrajecten van De Lijn in Vlaanderen. Naast de bestaande tram- 
en buslijnen zet De Lijn op oudejaarsnacht tussen 22 en 6 uur ook een aantal extra feestbussen in. Die rijden 
naar locaties die anders niet te bereiken zijn met het openbaar vervoer. 

Wie gebruik wil maken van het gratis aanbod van De Lijn heeft een ticket nodig. Dat kunt u vanaf maandag 8 
december op vertoon van uw identiteitskaart afhalen bij de jeugddienst in het Stadspark, in het administratief 
centrum, in de bibliotheek aan de Gildelaan en bij de dienst toerisme in cc ’t Schaliken. Feestvierders met een 
abonnement van De Lijn hebben geen extra ticket nodig. 

[i] Meer info op www.delijn.be
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AANkoNDIgINgEN
Mosselfeest vzw Den Brand

Op zaterdag 29 november organiseert vzw Den Brand haar jaarlijkse mosselfeest. Den Brand is een vzw die 
opvang en ondersteuning verzorgt voor personen met een handicap. Het mosselfeest vindt plaats in de feest-
zaal van school De Vesten, Augustijnenlaan 32. U bent welkom tussen 11.30 en 18.30 uur. Inschrijven en betalen 
kan de dag zelf aan de ingang. Iedereen is hartelijk welkom.

[i] Meer informatie: Den Brand, Schoolstraat 50, tel. 014-84 12 00.

Dormi Jesu dulcissime 
Kamermuziekensemble Luciano
Zondag 14 december - 15 uur
Sint-Catharinakerk, Begijnhof

Het kamermuziekensemble Luciano en een aantal vocale solisten onder leiding van Luc Dresselaers spelen op 
14 december een concert met werk van P.A. Locatelli, G. Ph. Telemann, U.W. Van Wassenaer, P. Esterházy 
en A. Corelli. Kaarten kosten 7 euro in voorverkoop en 9 euro aan de kassa. Kinderen jonger dan twaalf jaar 
mogen gratis binnen. 

[i] Meer info en reservaties via rene.jaques@telenet.be, tel. 014-21 68 03 en luc.dres-
selaers@telenet.be, tel. 014-26 27 65.

Kerst op De Evenaar 
12, 13 en 14 december
Sint-Jozefscollege

Op 12, 13 en 14 december organiseert de ouderraad van het KOSH met Kerst op De Evenaar een prachtige 
kerstshow. De voorstellingen vinden vrijdag en zaterdag plaats om 20 uur en zondag om 15 uur in het Sint-
Jozefscollege in de Gildelaan. Op het programma staat een optreden van 7 in Heaven. 

[i] Voor meer info kunt u terecht bij Lies Van Daele, gsm 0485-65 03 16.

Zevende Sint-Niklaasdropping 

Op vrijdag 5 december vindt de zevende Sint-Niklaasdropping plaats aan het parochiecentrum van Morkho-
ven. Het vertrek is gepland tussen 19.30 en 20.30 uur. Het is een dropping voor de wekelijkse dropper: leuk 
en gemakkelijk, maar toch …

Daarnaast is er ook een wandelzoektocht met spelletjes en opdrachten voor groot en klein. Het vertrek is 
gepland tussen 19 en 20 uur. U hebt een zaklamp, een meetlatje, schrijfgerei en een goed humeur nodig. Voor 
6 euro krijgt u een mooie wandeling geserveerd, met onderweg een kom soep, een jenevertje en bij aankomst 
lekkere frietjes.

[i] Voor inschrijvingen en informatie kunt u terecht bij Ivo Dupont (gsm 0495-87 99 
07) of bij Leo Haepers (tel. 014-26 13 02, gsm 0476-48 65 50).

Kerstconcert met IdemDito 

Op zondag 28 december geeft jeugd- en dameskoor 
IdemDito een kerstconcert in de Begijnhofkerk. Zij ver-
welkomen ook het gemengd koor Francis-Chorum uit 
Rekem. Het concert start om 19.30 uur. IdemDito wordt 
gedirigeerd door Koen Wellens, Francis-Chorum door 
Guy Paggen. 

Kerstdiner Grijze Panters

Op woensdag 17 december om 12.30 uur hou-
den de Grijze Panters hun jaarlijkse kerstfeest in 
feestzaal De Vlier in Olen.

[i] Meer info bij Ruf Van Cauter, tel. 
014-21 12 69.

Grote internationale 
muntenbeurs

Op zondag 14 december organiseert Numismatica 
Herentals een grote internationale muntenbeurs in 
de sporthal van De Vossenberg, Markgravenstraat 
93. De tentoonstelling vindt plaats tussen 8.30 en 
15 uur. Er zijn honderd internationale standhou-
ders met een gevarieerd aanbod. Om 10 uur is er 
een lezing over iconografie op Romeinse munten 
door professor Koen Verboven (RUG) en om 12 
uur volgt een lezing over de laat-middeleeuwse 
hagenmunt in de Maas-Rijnregio door professor 
Jos Benders (Radboud-universiteit, Nijmegen). 

Armoede schaadt 
de gezondheid

Armoede schaadt de gezondheid. Om dit onder-
werp in het daglicht te zetten, organiseert De Fak-
kel op 2 december een praatcafé in de Sint-An-
toniuszaal in de Kapucijnenstraat. De praatavond 
start om 19.30 uur. Op het programma staan en-
kele getuigenissen van en interviews met mensen 
die armoede aan den lijve hebben ondervonden. 
De Fakkel grijpt dit praatcafé aan om alle deelne-
mers van de fakkeltocht van 17 oktober hartelijk 
te danken voor hun medewerking en sympathie.

Adventsbezinning en  
kerstfeest Okra

Op maandag 8 december kunt u om 14 uur naar 
een adventsbezinning in de lokalen in Kerkstraat 
40. Nadien is er een koffietafel. Op donderdag 
18 december is er om 12 uur een kerstfeest. Ook 
niet-leden zijn welkom. 

[i] Mathilde Verwimp, tel. 014-21 61 14
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AANkoNDIgINgEN
Shaken voor een Deken IV 
Vrijdag 19 december – 19.30 uur
Zaal ’t Hof

Op vrijdag 19 december vindt in zaal ’t Hof de vierde editie plaats van Shaken voor een Deken. De opbrengst 
van de fuif gaat dit jaar naar ontwikkelingshulp in India. Naast de fuif kunt u ook een kaartje voor de lounge 
kopen. In de loungebar kunt u genieten van lekkere hapjes, een glaasje cava of wijn. Om 20 uur leest Jef Louisa 
Versmissen voor uit zijn Indisch dagboek en om 21.30 uur treedt het Argentijns duo Eduardo Baro (gitaar en 
zang) en Patrick Vankeirsbilck (bandoneon) op. De toegang voor de fuif bedraagt 5 euro in voorverkoop en 6 
euro aan de kassa. De kaarten voor de lounge kosten 15 euro in voorverkoop en 20 euro aan de kassa.

[i] Meer informatie en kaarten zijn te verkrijgen bij Lien Avonds, tel. 0485-34 30 30.

Michael Moores SiCKo 
Vrijdag 5 december – 20 uur
Parochiecentrum Noorderwijk

Op vrijdag 5 december organiseert vzw Curieus een filmavond over de nieuwe prent van Michael Moore. 
Moore belicht dit keer de gezondheidszorg in de Verenigde Staten, of liever gezegd, het gebrek eraan. Want 50 
miljoen mensen in de VS hebben geen enkele vorm van ziekteverzekering. Zij die wel verzekerd zijn, kunnen 
evenmin op hun beide oren slapen. Verzekeringsmaatschappijen bieden immers zo weinig mogelijk medische 
hulp om zo de winsten hoog te houden, aldus Michael Moore. 

[i] Meer info: Willy De Wachter, willy.de.wachter@pandora.be, tel. 014-70 79 39.

Enchanted Factory 

Van zaterdag 20 tot en met zondag 28 december vindt in het Voddenkot in de Markgravenstraat voor de 
derde maal Enchanted Factory plaats. Dit project, gestart door jonge kunstenaars, biedt artiesten en andere 
kunstenaars de kans om te exposeren in een unieke ruimte die bij velen tot de verbeelding spreekt. Op za-
terdag 20 december opent Enchanted Factory om 20 uur met poëzievoordrachten, muzikale intermezzo’s en 
performance. De tentoonstelling is vanaf dan tot en met zondag 28 december dagelijks open tussen 16 en 22 
uur. Nieuw dit jaar is het KunstKaffee, dat elke dag open is vanaf 16 uur. Er is elke avond om 21 uur een optreden 
of een dj. Op zaterdag 27 december is er ’s avonds een modeshow van enkele veelbelovende ontwerpers. Op 
zondag 21 en 28 december zijn er workshops in schilderen, creatief recycleren en bewegend beeld. Al deze 
activiteiten zijn gratis. Om het project te financieren, is er op woensdag 31 december een eindejaarsfuif in het 
Voddenkot.

Derde Kerstconcert van de Herentalse koren 

Op zaterdag 13 december om 20 uur geven De Gagel, Vocaal Ensemble Markant, Gezinskoor Sint-Antonius, 
Sint-Janskoor en Sint-Franciscuskoor voor de derde maal een kerstconcert in de Sint-Waldetrudiskerk. Op 
het programma staat een waaier van binnen- en buitenlandse kerstliederen, een kerstcantate, een samen-
zang met alle aanwezigen, een kerstverhaal van Marc Lievens en een levende kerststal door Theaterspek-
takel. 

[i] Kaarten zijn te koop bij alle koorleden of op telefoonnummers 014-21 84 33 en 
014-51 22 39. In de prijs van een kaartje zit na de voorstelling ook een drankje in de 
eetzaal van het college.

Eindejaarsconcert met Ishtar  
in Noorderwijk 

Op zondag 28 december organiseert de gemeenschapsraad Noor-
derwijk en de Sint-Baafskring het jaarlijks eindejaarsconcert in de 
Sint-Bavokerk van Noorderwijk. Dit jaar treedt Ishtar op, de revelatie 
van het laatste Eurosongfestival. Het concert start om 20 uur en 
vindt plaats in de Sint-Bavokerk van Noorderwijk. Kaarten kosten 10 
euro en zijn te koop in het parochiecentrum van Noorderwijk of via benny.nuyts@skynet.be.

Kerstmarkt in Bremdael 

Op 13 en 14 december zet Bremdael de deuren 
open voor de jaarlijkse kerstmarkt. Op deze kerst-
markt kunt u zelfgemaakte kerstwaren kopen om 
zo de animatiekas van Bremdael te spijzen. U kunt 
de kerststal bewonderen, een glühweintje of een 
jenevertje drinken en genieten van de kerstsfeer. 
Waarom niet een zelfgemaakte sjaal of een bloem-
stukje gekocht? De deuren gaan open om 13.30 
uur. U vindt Bremdael in de ErnestClaesstraat 54.

Natuurwandeling voor 
senioren

Op dinsdag 16 december organiseert de sport-
dienst een natuurwandeling voor actieve 50-plus-
sers. We vertrekken om 14 uur aan Hidrodoe, 
Haanheuvel 7. Inschrijven kan ter plaatse. Deelne-
men kost 2 euro.

[i] Voor meer informatie kunt u te-
recht bij de sportdienst op het num-
mer 014-28 52 50.

Sportieve Senioren 

De Sportieve Senioren beschikken maandelijks, 
telkens van 14 tot 17 uur, tot twee keer over een 
derde van de sporthal van De Vossenberg voor 
curve bowls.

maandag 19 januari 2009 
maandag 2 februari 2009
maandag 16 februari 2009 
maandag 9 maart 2009

[i] Inlichtingen: Albert Corthout, 
Scheppersstraat 20, tel. 014-21 99 79

Vrouweninfo 

Iedere derde vrijdag van de maand, van 14 uur tot 
16.30 uur, organiseert de vrouwenraad een infor-
matieve namiddag in het Fundatiehuis op het Be-
gijnhof of op verplaatsing. Deze namiddagen staan 
open voor iedereen.

Op vrijdag 12 december organiseert de Vrouwen-
raad een kerstfeestje in de tuinzaal van ’t Hof.

[i] Inlichtingen bij: Louisa Van Sand, tel. 
014-22 00 55, gsm 0478-60 23 03
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AANkoNDIgINgEN
Het 
Convent
Lokaal dienstencentrum

Begijnhof 17 
tel. 014-28 20 00
bertvangenechten@ocmwherentals.be

Ondersteuningsgroep dementie
 
Op woensdag 10 december vindt de maandelijkse 
samenkomst plaats voor partners en familieleden 
van dementerende personen. Spreker van dienst 
is Greet Ooms van het Wit-Gele Kruis, die infor-
matie geeft over til- en heftechnieken bij minder 
mobiele personen.  Nadien kunt u vragen stellen. 
De infosessie start om 17 uur en eindigt om 18.30 
uur en vindt plaats op de eerste verdieping van 
Het Convent. Deelnemen is gratis en iedereen is 
van harte welkom. 

Week van de succesvolle 
starter

Op 11 december kunt u bij de Kamer van Koop-
handel Kempen terecht voor een informatieavond 
over het opstarten van een eigen bedrijf. De in-
foavond vindt plaats in het gebouw van Voka, 
Kleinhoefstraat 9, Geel. U krijgt meer informatie 
over een businessplan, administratieve formalitei-
ten, steunmaatregelen, marketing en fiscaliteit. De 
infosessie start om 19 uur en eindigt omstreeks 
21.30 uur. Nadien is er nog een receptie.

Inschrijven en informatie: Lin Ver-
brugghe, tel 014-56 30 30, lin.ver-
brugghe@voka.be, www.voka.be/
kempen/agenda.

Ken uw rechten
Bezoek www.rechtenverkenner.be

De Vlaamse overheid heeft een nieuwe website gemaakt waarop alle informatie staat 
over sociale voordelen en tegemoetkomingen op federaal, Vlaams, provinciaal en ge-
meentelijk niveau. Op de website kunt u deze voordelen zoeken op thema, op doel-
groep of via uw persoonlijk profiel.

De Rechtenverkenner is een gevolg van het decreet over lokaal sociaal beleid. Met dit decreet wil de Vlaamse 
overheid de sociale basisrechten voor alle burgers beschermen en ondersteunen. Het gaat dan om het recht 
op arbeid, sociale zekerheid, sociale bijstand, bescherming van de gezondheid, juridische bijstand, geneeskun-
dige bijstand, huisvesting, een gezond leefmilieu, culturele en maatschappelijke ontplooiing en kosteloos en vrij 
leerplichtonderwijs.

De mensen weten vaak niet op welke sociale voordelen en tegemoetkomingen zij recht hebben. Dit heeft 
natuurlijk ook te maken met het uitgebreide aanbod en met de moeilijke, onoverzichtelijke en soms snel ver-
anderende regelgeving. Ook voor medewerkers van het stadsbestuur en het OCMW zijn al deze regels niet 
altijd even duidelijk.

Met de Rechtenverkenner verandert dit, zowel voor de burger als voor de hulpverlener. Met de Rechtenver-
kenner kan gedetailleerde informatie over de verschillende rechten en voordelen zeer snel opgezocht worden. 
Voortaan is er maar één bron waarin gezocht moet worden. De website bundelt de informatie per thema. 
Maar u kunt ook zoeken via doelgroep of via uw persoonlijk profiel. U kunt natuurlijk ook een totaaloverzicht 
opvragen. 

Om steeds zoveel mogelijk de meest actuele informatie te verstrekken, werkt de Rechtenverkenner met door-
verwijzingen (de zogenaamde links) naar bestaande websites. Zo krijgt u rechtstreeks toegang tot de meest 
actuele informatie. De Rechtenverkenner biedt wel geen sluitend antwoord over waar u recht op hebt, maar 
geeft alleen een overzicht van de mogelijke rechten. De beslissing of u ergens recht op hebt, moet nog altijd 
door de overheid worden genomen. 

De verschillende doelgroepen zijn onder meer gezinnen, werkzoekenden, ouderen, personen met een handi-
cap, daklozen en chronisch zieken. Bij de thema’s vinden we bijvoorbeeld basisrechten, inkomens, uitkeringen, 
belastingen, leefmilieu, welzijn, gezondheid, gezin en vervoer. U kunt ook via een alfabetische lijst zoeken.

www.rechtenverkenner.be 

Zestig jaar 
mensenrechten! 

De Universele Verklaring van de Rech-
ten van de Mens (UVRM) viert op 10 
december haar zestigste verjaardag. 
Op 10 december 1948 werd de Ver-
klaring aangenomen door de Alge-
mene Vergadering van de Verenigde 
Naties. Ze bestaat uit de universele 
rechten en vrijheden van ieder mens. 
Een moment van felicitaties dus, maar 
jammer genoeg niet voor iedereen. 
Ondanks de zestigste verjaardag kan 
nog steeds niet iedereen genieten van 
deze mensenrechten. Foltering, wil-
lekeurige opsluiting, onderdrukking 
en armoede zijn nu nog evenzeer een 
realiteit als ze zestig jaar geleden wa-
ren. 

Ontdek al uw rechten in één onlinegids

www.rechtenverkenner.be

Sociale rechten 
Haalt u er alles uit?
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DO 27/11 INFO Informatieavond Waardig Levenseinde / Zaal ’t Hof / 20 uur

VR 28/11 MUZIEK Laureatenconcert van de Academie voor Muziek en Woord / cc ’t Schaliken 
/ 20 uur

UIT Toneelstuk Familie – Theaterspektakel / Zaal ’t Hof / 20 uur

ZA 29/11 MUZIEK Umpa Libre / Fundatiehuis / 20 uur

UIT Toneelstuk Familie  – Theaterspektakel / Zaal ’t Hof / 20 uur

ZO 30/11 UIT Herfst- en Winterwandeling / 14.30 uur / Meer info: tel. 014-21 90 88

MA 2/12 UIT Praatcafé    Sint-Antoniuszaal

RAAD Gemeenteraad / administratief centrum / 20 uur

WO 3/12 MUZIEK Blazersconcert I Solisti del Vento & Theatergezelschap Taptoe – Don G. 
/ cc ’t Schaliken / 20 uur

DO 4/12 UIT Lezing en film Amadeus / cc ’t Schaliken / 20 uur

VR 5/12 TONEEL Toneelstuk Familie – Theaterspektakel / Zaal ’t Hof / 20 uur

UIT An Nelissen - Gestript en gestroopt / cc ’t Schaliken / 20 uur / UITVERKOCHT

ZA 6/12 TONEEL Toneelstuk Familie – Theaterspektakel / Zaal ’t Hof / 20 uur

JEUGD Inschrijvingen Grabbelpas / Jeugddienst

PERS Zeg het aan de pers – perszitdag / Koffiehuis Eclipse, Zandstraat 7 / Van 11 
tot 12 uur

ZO 7/12 WANDEL Herfst- en Winterwandeling / Vertrek De Brink Bosbergen 1 / 14.30 uur

TONEEL Toneelstuk Familie – Theaterspektakel / Zaal ’t Hof / 15 uur

UIT Het Gevolg - De laatste reis van Viktor / cc ’t Schaliken / 14.30 uur

SENIOR Adventsbezinning met koffietafel Okra Sint-Waldetrudis / Kerkstraat 40 /  
14 uur

DO 11/12 TONEEL Toneelstuk Familie – Theaterspektakel / Zaal ’t Hof / 20 uur

INFO Infoavond voor beginnende ondernemers / Gebouw Voka, Kleinhoefstraat 9, 
Geel / 19 uur

VR 12/12 KERST Kerstgarage / Grote Plek 41, Noorderwijk / vanaf 11 uur

KERST Kerstfeestje / Fundatiehuis / 14 tot 16.30 uur

TONEEL Toneelstuk Familie – Theaterspektakel / Zaal ’t Hof / 20 uur

VROUW Kerstfeest van de Vrouwenraad / Zaal ‘t Hof

ZA 13/12 UIT Oxfam-geschenkenbeurs / Foyer cc ‘t Schaliken  / van 10 tot 17 uur

KERST Kerstgarage / Grote Plek 41, Noorderwijk / vanaf 11 uur

TONEEL Toneelstuk Familie – Theaterspektakel / Zaal ’t Hof / 20 uur

MUZIEK Kerstconcert van de Herentalse Koren / Sint-Waldetrudiskerk / 20 uur

ZO 14/12 UIT Oxfam-geschenkenbeurs / Foyer cc ‘t Schaliken / van 10 tot 17 uur

UIT Internationale Numismatica-ruilbeurs / De Vossenberg / van 8.30 tot 15 uur

KERST Kerstmarkt / Grote Markt / van 10 tot 18 uur

KERST Kerstgarage / Grote Plek 41, Noorderwijk / vanaf 11 uur

UIT Champagne- en oesterbar / Overdekte tuin De Posterijen met optreden Cover 
Up / Vanaf 10 uur / Een organisatie van Lions Club Herentals

DI 16/12 KERST Kerstfeest van de Grijze Panters / 13 uur

RAAD Gemeenteraad / administratief centrum / 20 uur

WO 17/12 RAAD OCMW-raad / Nederrij 133 / 20 uur

DO 18/12 UIT Han Solo – Racist / cc ’t Schaliken / 20 uur

RAAD Milieuadviesraad / administratief centrum / 20 uur

SENIOR Kerstfeest Okra Sint-Waldetrudis / Kerkstraat 40 / 12 uur

RAAD Milieuraad / administratief centrum / 20 uur

VR 19/12 UIT Shaken voor een Deken / Zaal ’t Hof / 20 uur

AgENDA DECEMBER 2008
VR 19/12 KERST Kerstgarage / Grote Plek 41 Noorderwijk / vanaf 11 uur

UIT Kerstmarkt in Noorderwijk / Parkeerterrein gemeentehuis / Van 18 tot 24 uur

PREVENTIE Fietsgraveren / Verkeerseducatie centrum, Vorselaarsebaan / Van 13 tot  
16  uur

ZO 21/12 KERST Kerstgarage / Grote Plek 41 Noorderwijk / vanaf 11 uur

MUZIEK Quilombo – Aperitiefconcert / cc ‘t Schaliken / 11 uur

MA 22/12 UIT Grabbelpas-activiteit / thema: stripverhalen en sprookjes

DI 23/12 UIT Grabbelpas-activiteit / thema: stripverhalen en sprookjes

WO 24/12 UIT Grabbelpas-activiteit / thema: stripverhalen en sprookjes

WO 28/12 MUZIEK Eindejaarsconcert met Ishtar / Sint-Bavokerk, Noorderwijk / 20 uur

MA 29/12 UIT Grabbelpas-activiteit / thema: stripverhalen en sprookjes

DI 30/12 MUZIEK Kerstconcert IdemDito / Begijnhofkerk / 19.30 uur

UIT Grabbelpas-activiteit / thema: stripverhalen en sprookjes

WO 31/12 UIT Nieuwjaarzingen / jeugdhuis 10R20 / van 9 tot 13 uur

Gezondheidswandelingen  
• Elke maandag voor gevorderden aan het Netepark
• Elke dinsdag aan het administratief centrum, Augustijnenlaan 30
• Elke dinsdag aan de parochiezaal Molekens, Olmenlaan
• Elke woensdag aan het administratief centrum, Augustijnenlaan 30
• Elke woensdag voor gevorderden aan het Netepark
• Elke donderdag aan de parochiezaal Molekens, Olmenlaan
• Elke dinsdag om 19 uur aan het parochiecentrum, Noorderwijk.
• Elke dinsdag om 19 uur aan de parochiezaal, Morkhoven.

[i] De gezondheidswandelingen vertrekken telkens stipt 
om 10 uur. Op feestdagen zijn er geen wandelingen. 

DRINGENDE HULP

Brandweer 100 of 112 
Ziekenwagen 100
Politie 101
Antigifcentrum 070-245 245
Gasgeur 0800-65 065

Deze agenda bevat uitsluitend evenementen die deze maand in Herentals plaatsvinden en die ons tijdig werden gemeld.
Voor een ruimer overzicht: www.herentals.be > Kalender

Steun de Rode Handen Campagne

De Rode Handen Campagne is een internationale campagne tegen het inzet-
ten van kindsoldaten. De Rode Hand is het symbool voor de strijd tegen 
kindsoldaten. Nog tot 12 februari 2009 wil deze campagne wereldwijd min-
stens een miljoen rode handafdrukken inzamelen. Nadien maakt de organi-
satie deze handafdrukken over aan de Verenigde Naties. 

Ondanks de inspanningen van de voorbije jaren neemt het aantal kindsolda-
ten amper af. Nog steeds worden vele tienduizenden kinderen wereldwijd 
ingezet in gewapende conflicten en nog steeds is er een belangrijke mate van 
straffeloosheid voor diegenen die kinderen rekruteren en inzetten.

De Belgische Coalitie tegen het Gebruik van Kindsoldaten roept iedereen 
op om deze actie te ondersteunen. U vindt alle info over deze campagne op 
www.kindsoldaat.be of bij Unicef België, tel. 02-230 59 70, info@unicef.be.
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Voor de publicatie van gegevens uit de burgerlijke stand is de uitdrukkelijke toestemming nodig van de betrokkenen. Daarom 
kunnen in deze rubriek alleen de geboorten, overlijdens, huwelijken en huwelijksaankondigingen opgenomen worden waarvoor 
in Herentals aangifte werd gedaan.

 GEBOORTES

02/09  Roos, dochter van Annelies Lelieur en Bert De Mesel
09/09  Zen, zoon van Marina Devoght en Kevin Van Olmen
07/10  Casaya, dochter van Rachel Leemans en Waeson So
11/10  Lukas, zoon van Katleen Schoonheydt en Wim Van Sande
12/10  Rien, zoon van Marjan Vermeulen en Bert Vissers
15/10  Timo, zoon van Caroline Nicolaï en Didier Bruyneel
17/10  Ward, zoon van Kathleen Carnas en Peter Goris
19/10  Mina, dochter van Jasna Vasovic en Slavisa Vasovic
20/10  Kaylee, dochter van An Cannaerts en Gunther Ruts
21/10  Lies, dochter van Marjan Smouts en Jiri Verbylen
22/10  Siebe, zoon van Veronique Annaert en Tom Van Opstal
26/10  Charl, zoon van Mieke Van Hove en Sus Renders
31/10  Margo, dochter van Veroniek Van Broekhoven en Raf Peeters
07/11  Cédric, zoon van Helena Van Puyvelde en Mario Puttenaers
07/11  Amber, dochter van Ils Seyen en Bert Van Hoof
07/11  Amber, dochter van Leen Michielsen en Jelle Eyckmans

 OVERLIJDENS

16/10  Maria Janssens (89), weduwe van Albert Borremans
17/10  Maria Beenens (93), weduwe van Frans Verbinnen
19/10  Marcus Van Hoof (63), echtgenoot van Angèle Marien
19/10  Roger Van Looy (61), echtgenoot van Rita Proost
20/10  Maria Boeckx (83), echtgenote van Dionys Vandermosten
20/10  Josef Plattig (69), echtgenoot van Maria Bal
21/10  Maria Ceuleers (82), echtgenote van Jan Baptist
21/10  Frans Hardies (86), weduwnaar van Ludovica Budts
22/10  Irma Cuylaerts (84), weduwe van Leopoldus T’Seijen
28/10  Maria Spiessens (95), weduwe van Frans Dauwen
31/10  Marc Aerts (50), echtgenoot van Carina Verschaeve
01/11  Maria Van Swartenbroekx (93), weduwe van Frans Van Rompaey
01/11  Maria Leynen (83)
03/11  Marie Simon (42), echtgenote van Antoon Castermans
06/11  Rosalia Geerts (91), weduwe van Guilielmus Janssens
10/11  Ludovica Goossens (81)
12/11  Marc Loockx (39)
15/11  Joanna Verschueren (93), weduwe van Joannes Van Dyck

 

BURgERzAkEN

Rode Kruis
Bloedinzamelingen

Er zijn in december geen bloedinzamelingen.

 

 wACHTDIENSTEN
APOTHEKERS 
U vindt de wachtdiensten van de apothekers op www.apotheek.
be of telefonisch via 0900-10 500. 

De wachtdiensten worden georganiseerd voor de aflevering van dringende 
geneesmiddelen. De apothekers met wachtdienst rekenen daarom een 
hoogdringendheidshonorarium aan vanaf 19 uur op weekdagen en op 
zon- en feestdagen. Uw ziekenfonds betaalt dit ereloon terug als op het 
voorschrift een geneesmiddel voorkomt waarvoor het ziekenfonds een 
uitkering toekent.

HUISARTSEN
HERENTALS

centraal oproepnummer: 014-22 22 00
De huisartsenwachtpost: Nederrij 99

MoRkHoVEN EN NooRDERwIJk

centraal oproepnummer 014-54 83 83.

De wachtdienst begint telkens op vrijdagavond (of op de avond 
voor een feestdag) om 20 uur en eindigt maandagmorgen
(of op de ochtend na de feestdag) om 8 uur. 

 HUWELIJKEN

 Hendrik Vingherhoets (Herentals) en Diana Marinus (Turnhout)
 Gert Helsen (Herentals) en Mieke Gios (Herentals)
 Bart Van den Broeck (Vorselaar) en Jennifer Smits (Vorselaar)
 Alain Goeyvaerts (Herentals) en Sabine Joos (Herentals)
 Bart Van roosbroeck (Herentals) en Patricia Van Gehuchten  
 (Herentals)

 HUWELIJKSAANKONDIGINGEN

 Jozef Van Roie (Herentals) en An Vanheuckelom (Herentals)
 Muhammed Nawaz Abbasi (Herentals) en Rubeena Soto Maior 
 Shujah (Herentals)
 Bart Eynatten (Herentals) en Katleen Puissant (Herentals)
 Tom Matthys (Herentals) en An Feyaerts (Herentals)
 Kris Hannes (Herentals) en Dana De Ridder (Herentals)
 Ward Verachtert (Herentals) en Hilde Vermeiren (Mol)
 Frank Boels (Herentals) en Sylvie Verlinden (Herentals)
 Tom De Baerdemaeker (Herentals) en Emilie Verwimp (Herentals)
 Joannes Vanhentenryck (Herentals) en Christine Daniëls 
 (Herentals)
 Emmanual Delsemme (Herentals) en Sophie Verheyen (Herentals)
 Yves Haelen (Herentals) en Annelies D’Joos (Herentals)
 Tim Gijs (Retie) en Debby Claeys (Herentals)
 Dany Clarijs (Herentals) en Niki Van de Ven (Herentals)
 Bart Van Eynde (Westerlo) en Vicky Vereist (Herentals)



SPREEkUREN BURgEMEESTER EN SCHEPENEN

burgemeester Jan Peeters 
politie, brandweer, veiligheid en openbare orde, algemeen beleid en coördinatie, communicatie en 
informatie, burgerlijke stand en bevolking, administratieve vereenvoudiging, middenstand en lokale 
economie
vrijdag van 9 tot 11 uur (in het administratief centrum)
vrijdag van 17 tot 19 uur (secretariaat Molenvest 2/A)
[i] burgemeester.jan.peeters@herentals.be

schepen Ingrid Ryken
cultuur, bibliotheek, kunstonderwijs, archief, toerisme en jumelages
maandag van 18.30 uur tot 19.30 uur of na afspraak
[i] schepen.ingrid.ryken@herentals.be

schepen Wies Verheyden
sport, personeel, markten en kermissen
alleen na afspraak
[i] schepen.wies.verheyden@herentals.be

schepen Mien Van Olmen
ruimtelijke ordening, milieu en groenvoorzieningen, landbouw en plattelandsontwikkeling
woensdag van 9 tot 11 uur of na afspraak
[i] schepen.mien.van.olmen@herentals.be

schepen Anne-Mie Hendrickx 
sociale zaken, gelijke kansen, gezondheidsbeleid
maandag van 10 tot 12 uur of na afspraak
[i] schepen.anne-mie.hendrickx@herentals.be

schepen Jan Bertels
financiën, jeugd en ontwikkelingssamenwerking, informatica, huisvesting, OCMW en kerkfabrieken
maandag van 18 uur tot 19.30 uur of na afspraak
[i] schepen.jan.bertels@herentals.be

schepen Jos Schellens
openbare werken en mobiliteit, gemeentelijk patrimonium, monumentenzorg en landschappen
maandag van 18 tot 19.30 uur of na afspraak
[i]schepen.jos.schellens@herentals.be

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

Maandelijkse spreekuren
in lokaal 022 in de kleine vleugel van het administratief centrum
Rijksdienst voor pensioenen
eerste dinsdag van 10 tot 12 uur

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

Rijksdienst voor de sociale verzekering van zelfstandigen 
(pensioenen, ziekteverzekering, kinderbijslag, ... voor zelfstandigen)
tweede woensdag van 10 tot 12 uur

Commissie voor Juridische Bijstand
gratis juridisch advies iedere maandag van 17.30 uur tot 19.30 uur

Vlaams Woningfonds van de Grote Gezinnen 
eerste en derde dinsdag van 14 tot 16 uur 

Opvanggezinnen:
enkel na afspraak: tel. 014-26 71 18 

Multiple Sclerose Liga
tweede donderdag van 14 tot 16 uur

in de Werkwinkel, Molenvest 13

Militie
vierde woensdag van 13 tot 16 uur 

Spreekuren OCMW-voorzitter
OCMW-voorzitter Fons Michiels is bereikbaar na afspraak op een van de 
volgende nummers:
014-24 66 44 (OCMW-kantoor) - 0475-56 10 32
voorzitter@ocmwherentals.be

NUTTIgE 
TELEFooNNUMMERS
Aids-telefoon Vlaanderen 078-15 15 15

Anonieme Alcoholisten
  Els  014-22 29 47
 René  014-51 20 51
 Karel  014-51 55 48
 Lydi  014-22 25 17

Autisme-telefoon 078-15 22 52

Begeleid Wonen,  Herentals
info over wonen voor mensen met een handicap 014-23 18 80

Belastingen, Belgiëlaan 31 014-25 61 40

Belgacom 0800-22 800

Boskat 014-23 31 36

Buurtcontactpunt De Klink 014-24 66 90

Centrum voor Levens- en
Gezinsvragen, Stationsstraat 2 014-21 08 08

Compostmeesters 014-28 50 50

De Lijn 070-220 200

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, Sint-Waldetrudisstraat 37 014-21 40 73

De Post, Belgiëlaan 51 014-28 67 20

Diftar-informatielijn 0800-97 687

Eigen Haard,  Augustijnenlaan 28/6 014-85 98 00

Eurofoon, Europese Unie 078-15 19 92

IOK, Geel 014-58 09 91

Iveka 078-35 35 35

Jeugdfoon 102

Kankertelefoon 078-15 01 51

MS-Liga Antwerpen 03-887 48 18

NMBS-Herentals 03-229 56 14

PIDPA (klantenservice) 0800-90 300

Tele-onthaal 106 of 078-15 19 19

Tele-ticketservice 070-23 32 33

Vertrouwensartsencentra 02-533 12 11

Vlaamse wegentelefoon 0800-122 66

Ziekenvervoer (niet dringend)     105

Zit Stil (ADHD)     03-830 30 25



DE POSTBEDEELD DOOR

NUTTIgE TELEFooNNUMMERS
Stadsdiensten 014-28 50 50
administratief centrum,  Augustijnenlaan 30 fax 014-21 78 28

Bibliotheek - Gildelaan 13 014-85 97 50

Brandweer - Oud-Strijderslaan 1 014-25 82 10

Cultuurcentrum ’t Schaliken, Grote Markt 35 014-28 51 30

De Fakkel 0487-99 06 23
vereniging waar armen het woord nemen 014-21 40 73

Defecten aan de openbare verlichting  014-28 50 50

Drughulp, Hikstraat 47 014-23 34 01

Hummeltjeshof - Augustijnenlaan 22 014-23 17 18

JAC - Hikstraat 47 014-23 34 01

Jeugddienst - Stadspark z/n 014-21 21 86

Kringwinkel Zuiderkempen, Lierseweg 136 015-23 73 93

Kerkhof Herentals - van ma tot vr tussen 12 u en 12u30  014-23 38 93

Muziekacademie - Hikstraat 28 014-21 33 05

OCMW (sociale dienst) - Nederrij 133/A 014-24 66 66

Netepark - Vorselaarsebaan 014-85 97 10

Politiezone Neteland - Molenvest 23 014-24 42 00

Recyclagepark - Hemeldonk 10 014-85 92 40

Rusthuis - infofoon 078-15 25 25

Slachtofferhulp, Sint-Jansstraat 17 014-23 02 42

Sportdienst - De Vossenberg, Markgravenstraat 93 014-28 52 50

Stadsarchief - Augustijnenlaan 1 014-21 28 00

Stedelijke werkplaats - Hemeldonk 014-85 92 40

Tekenacademie - Markgravenstraat 77 014-28 51 55

Toerisme Herentals - Grote Markt 35 014-21 90 88

Verkeerseducatief centrum - Vorselaarsebaan 014-22 04 44

Werkwinkel - Molenvest 21 014-24 89 60

Ziekenhuis 014-24 61 11

oPENINgSTIJDEN STADSDIENSTEN
MA DI wo Do VR zA zo

ADMINISTRATIEF CENTRUM
Gesloten op donderdag 25 december, vrijdag 26 
december en donderdag 1 januari en vrijdag 2 januari

09.00-12.00

17.00-19.30

09.00-12.00
13.30-16.00

09.00-12.00 09.00-12.00
13.30-16.00

09.00-12.00
13.30-16.00

CC ’T SCHALIkEN
Gesloten op donderdag 25 december, vrijdag 26 
december en donderdag 1 januari en vrijdag 2 januari

09.00-12.00

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

oMBUDSDIENST   administratief centrum 
Gesloten op donderdag 25 december, vrijdag 26 
december en donderdag 1 januari en vrijdag 2 januari

09.00-12.00 09.00-12.00
13.30-16.00

09.00-12.00 09.00-12.00
13.30-16.00

09.00-12.00

BIB gILDELAAN
Gesloten op donderdag 25 december, vrijdag 26 
december en donderdag 1 januari en vrijdag 2 januari

14.00-20.00
10.00-12.00
14.00-20.00

11.00-20.00
14.00-20.00

10.00-12.00
14.00-20.00 14.00-17.00

10.00-12.00

BIB MoLEkENS
Gesloten op donderdag 25 december, vrijdag 26 
december en donderdag 1 januari en vrijdag 2 januari

18.00-20.00
10.00-12.00

BIB NooRDERwIJk
Gesloten op donderdag 25 december, vrijdag 26 
december en donderdag 1 januari en vrijdag 2 januari

14.00-16.00
18.00-20.00 

10.00-12.00

RECYCLAgEPARk
Gesloten op donderdag 25 december, vrijdag 26 
december en donderdag 1 januari en vrijdag 2 januari

09.00-16.30 09.00-16.30 09.00-18.00 09.00-16.30 08.30-14.30

JEUgDDIENST
Gesloten op donderdag 25 december, vrijdag 26 
december en donderdag 1 januari en vrijdag 2 januari

09.00-12.30
13.30-16.30
17.00-19.30

09.00-12.30
13.30-16.30

09.00-12.30
13.30-16.30

09.00-12.30
13.30-16.30

09.00-12.30

HUMMELTJESHoF
Gesloten op donderdag 25 december, vrijdag 26 
december en donderdag 1 januari en vrijdag 2 januari

Dagopvangcentrum voor kinderen van 0 tot 6 jaar. Gratis urgentieopvang voor kinderen van werkzoekenden die
gaan solliciteren, een opleiding volgen of tijdens de eerste zes maanden van een hertewerkstelling.

07.00-18.00 07.00-18.00 07.00-18.00 07.00-18.00 07.00-18.00 09.00-17.00

SPoRTDIENST
Gesloten op donderdag 25 december, vrijdag 26 
december en donderdag 1 januari en vrijdag 2 januari

09.00-12.00
13.30-16.00
17.30-19.30

09.00-12.00
13.30-16.00

09.00-12.00 09.00-12.00
13.30-16.00

09.00-12.00
13.30-16.00

STADSARCHIEF
Gesloten op donderdag 25 december, vrijdag 26 
december en donderdag 1 januari en vrijdag 2 januari

08.30-12.00
13.30-16.00
18.00-19.30

08.30-12.00
13.30-16.00

08.30-12.00 08.30-12.00
13.30-16.00

08.30-12.00
13.30-16.00

Op zaterDaG 
6 en 13 DeCeMBer
GeOpenD van 9

tOt 12 uur

ToERISME HERENTALS
Gesloten op donderdag 25 december, vrijdag 26 
december en donderdag 1 januari en vrijdag 2 januari

09.00-12.00 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

10.00-14.00 tIJDenS 
X-MaSSHOppInG

13.00 - 17.00

STEDELIJkE wERkPLAATSEN
Gesloten op donderdag 25 december, vrijdag 26 
december en donderdag 1 januari en vrijdag 2 januari

08.00-12.00
12.30-16.30

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


