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Beste stadsgenoten,

Nieuwjaar is traditioneel een periode om even stil te staan en terug te kijken naar wat voorbij is, maar ook om uit te 
kijken naar wat nog moet komen.

2008 bracht voor velen onder ons slecht economisch en financieel nieuws. Ook in onze stad zijn vele medeburgers 
geraakt in hun jobzekerheid en hun inkomen. Het is een moeilijke economische periode waar we samen door moeten. 
Ook voor de stadsfinanciën breken sobere tijden aan en dat vertaalt zich in een begroting 2009 waar de tering naar 
de nering gezet is.
In 2009 zal de stad dan ook maar een beperkt aantal nieuwe investeringen doen. Ik denk dan vooral aan de afwerking en 
de opening van de nieuwe bibliotheek in Noorderwijk, de heraanleg van de Molenvest en de Gildelaan, de overkapping 
van de ijsbaan in het Bloso-sportcentrum en ook de aanvang van de binnenrestauratie van de Lakenhal op de Grote 
Markt.

Ook in moeilijke economische tijden wil onze stad inspanningen doen om het sociale beleid te verbeteren. Want juist 
dan is het nodig een goed sociaal vangnet te versterken. De mantelzorgpremie wordt ingevoerd, en alle mensen die 
een zorgbehoevende hoogbejaarde persoon in zijn of haar thuismilieu ondersteunen kunnen daar nu een aanvraag 
voor indienen op onze sociale dienst. Want die vorm van thuiszorg willen we in 2009 extra ondersteunen. Ook 
geven we in 2009 extra geld aan de basisscholen in onze stad om zelf buitenschoolse 
kinderopvang en voor- en nabewaking in de school te organizeren. We hebben hiervoor 
een ‘scholenfonds’ in de begroting opgericht waarin tot 70.000 euro per jaar zal zitten om 
de scholen te helpen voor deze kinderopvang. 

Maar intussen kunnen we tijdens deze eindejaarsperiode nog even stil staan, uitblazen 
met familie en vrienden, en nieuwe energie opdoen voor het volgende jaar. Ik wens u 
allen een opperbest 2009.

Uw burgemeester
Jan Peeters
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Sinds 2005 blijft het 
aantal inbraken in He-
rentals vrij stabiel. De 
cijfers voor 2008 to-
nen echter een forse 
stijging in het aantal 
inbraken. Met de don-
kere wintermaanden 

voor de deur verwachten de politie en de stad dat 
het eindcijfer beduidend hoger zal liggen dan de voor-
bije jaren. Wat het meest opvalt bij deze stijging is het 
aantal inbraken in appartementen. Het stadsbestuur 
en de politie starten daarom een bewustmakings-
campagne voor bewoners van appartementen.

Op die manier hoopt de stad alle burgers opnieuw 
aan te sporen om mee te werken aan het voorkomen 
van inbraken. Vaak zijn een aantal simpele en goed-
kope maatregelen al voldoende  om de inbrekers af 
te schrikken. De campagne zal zich ook richten op 
de specifieke listen die inbrekers gebruiken om een 
appartementsgebouw binnen te geraken. Ze druk-
ken willekeurig op een aantal belletjes van de deur-
telefoon in de hoop dat iemand uiteindelijk opendoet 
of geven zich uit voor elektricien of iemand van de 
watermaatschappij, … Ook de garages zijn vaak de 
zwakke plekken van een appartementsgebouw.

Hoe veilig is uw appartementsgebouw?

• Vraag aan uw buur of hij uw appartement in het 
  oog wil houden bij uw afwezigheid en spreek af dat 
 u hetzelfde doet wanneer hij afwezig is. 

Campagne tegen appartementsinbraken
• Sluit uw garagepoort goed af, ook al is de hoofd- 
 ingang van de garage beveiligd. Let er ook op dat de 
 garagepoort onmiddellijk na het in- of uitrijden sluit,  
 zodat inbrekers niet kunnen binnenglippen.

• Merkt u een onbekende persoon op, spreek hem 
 dan aan. Iemand met slechte bedoelingen wordt  
 niet graag herkend en zal de garagebox snel verlaten.

• Meld verdachte personen en verdacht gedrag aan 
 de politie. Als andere bewoners dat ook doen, kan 
 dat het onderzoek naar de dader vergemakkelijken. 

• Houd de hoofdingang van het appartement op slot. 
 Dieven proberen dikwijls bin nen te geraken via de 
 parlofoon. Let er ook op dat ongewenste bezoekers 
 niet samen met u het gebouw binnenglippen. 

• Een inbreker gebruikt vaak het smoesje dat hij een 
 buur is die zijn sleutels vergeten is. Maak daarom  
 gebruik van de deurtelefoon om bezoekers te iden- 
 tificeren. 

• Open uw appartementsdeur enkel voor uw eigen 
 bezoekers. 

• Merk en registreer waardevolle zaken. Neem foto’s  
 van unieke voorwerpen als juwelen, kunstwerken,  
 … en voeg ze toe aan uw inventaris.

• Wanneer u de deur dicht trekt, zit ze niet in het slot.  
 Sluit daarom de deur ook met de sleutel als u uw woning 
 verlaat.

• Sluit uw ramen af, ook als u maar even weg bent, en 
 zeker wanneer uw woning gelijkvloers of op de 
 eersteverdieping ligt. 

• Sluit ramen en deuren aan brandladders goed af. 

• Informeer gratis en 
vrijblijvend bij de pre-
ventiedienst.
De preventiedienst 
van de stad en de 
lokale politie Nete-
land helpen u graag 
met informatie over 
inbraakbeveiliging. Gespecialiseerde adviseurs verle-
nen hierover advies. Deze service is gratis, vrijblijvend 
en niet-commercieel. U kunt bovendien genieten van 
een belastingvermindering voor inbraak- en brand-
beveiliging. De stad Herentals keert ook een premie 
uit aan inwoners die de nodige beveiligingsmaatrege-
len hebben genomen en die voldoen aan een aantal 
voorwaarden. Bijzondere aandacht gaat uit naar de 
slachtoffers van inbraak.

Contact

Stedelijke preventiedienst 
Augustijnenlaan 30 
2200 Herentals 
Tel. 014-28 50 50 
preventie@herentals.be  

lokale politie neteland
Molenvest 23
2200 Herentals
Tel. 014-24 42 00
Politie.neteland@skynet.be
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Aankondigingen voor de Stadskrant van 
februari 2009 op vrijdag 2 januari bij de 

redactie zijn. De redactie heeft het recht 
inzendingen te weigeren, in te korten en 

te wijzigen.
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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
Overstort Woud  

Aquafin wil in januari starten met de aanleg van een overstort achter Woud in Noorderwijk. Een overstort is een opvangbek-
ken voor water dat er bij hevige regenval voor moet zorgen dat de omgeving niet overstroomt. Op donderdag 8 januari om 
19 uur organiseert Aquafin daarom een informatievergadering in het parochiecentrum van Noorderwijk.

[i] U kunt het verloop van het project vanaf het begin van de werkzaamheden volgen op: www.aquafin.
be. Klik op ‘werken per gemeente’, vervolgens op ‘Herentals’, waar u onder ‘93179B - Sanering overstort 
Woud’ de detailfiches kunt selecteren.

Heraanleg voetpad  

Tussen januari en april legt de stad nieuwe voetpaden aan in Tempels, Albertstraat, Leopoldstraat, Diesterbaan , Wipstraat, 
Ernest Claesstraat, Wolstraat en Burchtstraat. De kosten voor deze heraanleg worden geraamd op 246.210 euro, inclusief 
btw. De bewoners in de buurt van de werkzaamheden ontvangen nog een brief met informatie over de heraanleg.

nieuwe cursussen in ’t peeseeke 

Ook in 2009 kunt u in ’t Peeseeke terecht voor eenvoudige com-
putercursussen. Er zijn vier lessenreeksen van zes lessen. De cur-
sussen vinden plaats op maandag of woensdag tussen 10 en 12 
uur. Vooraf inschrijven is wel nodig. Nadien kunt u in ‘t Peeseeke 
nog oefenen of uitleg vragen. Met dit initiatief wil het OCMW 
meewerken aan het dichten van de digitale kloof. 

Lessenreeks 1: op maandag 5, 12, 19 en 26 januari en 2 en 9 februari
Lessenreeks 2: op woensdag 7, 14, 21 en 28 januari en 4 en 11 februari
Lessenreeks 3: op maandag 16 en 23 februari en 2, 9, 16 en 23 maart
Lessenreeks 4: op woensdag 18 en 25 februari en 4, 11, 18 en 25 maart

Het computerlokaal is gewoon open op maandag, dinsdag en woensdag van 13 tot 16 uur en op donderdag en vrijdag van 10 
tot 12 uur. Er is altijd een begeleider aanwezig.

[i] ’t peeseeke, nederrij 115, tel. 014-24 66 97, info@peeseeke.be.

De lijn breidt busaanbod uit  

De Lijn wil het openbaar vervoer tussen woning, 
school en werk in onze regio verbeteren. Daarom rij-
den er sinds 1 december meer bussen in onze regio. 
De nieuwe buslijnen 158 (Herenthout - Herentals In-
dustrie) en 159 (Herentals Industrie - Herentals Sta-
tion) zorgen voor een betere bediening van de indus-
triezone Klein-Gent en Wolfstee. De dienstregeling is 
afgestemd enerzijds op de werkuren in de industrie-
zone en anderzijds op de uren van de treinen.

Verder is het busaanbod tussen Lier en Herentals 
verdubbeld. De bestaande buslijn 152 (Lier-Nijlen-
Vorselaar) rijdt tot aan het station en vertrekt om het 
uur. In combinatie met buslijn 150 betekent dit dat er 
voortaan om het half uur een verbinding van Lier naar 
Herentals is. Dit is ook goed nieuws voor de studen-
ten van Hogeschool Kempen in Vorselaar. Zij reizen 

voortaan sneller en makkelijker met lijn 152 of lijn 420 (Herentals-Broechem-Antwerpen). Ook stemde De Lijn de dienstre-
gelingen van de 150, 420 en 427 (sneldienst via E313 Herentals-Antwerpen) beter op elkaar af.

meer informatie: www.delijn.be of De lijninfo, tel. 070-220 200.
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Spaanshofwijk vernieuwd  
De Spaanshofwijk kreeg de afgelopen maanden 
een nieuw uitzicht. De voetpaden werden op-
nieuw aangelegd, het wegdek kreeg nieuwe asfalt 
en de groendienst plantte in totaal 5.927 nieuw 
planten.

nieuw parkeerterrein 
achter het station
Er is goed nieuws voor pendelaars die de trein 
in Herentals moeten nemen. De NMBS werkt in 
januari een nieuw, verlicht parkeerterrein af aan 
de achterzijde van het station. Dit nieuwe par-
keerterrein kan zeventig auto’s herbergen en is te 
bereiken via de Zaatweg.

nieuwe infogids binnenkort in 
uw brievenbus 
Half januari ontvangt elke Herentalsenaar een 
nieuwe informatiegids van de stad. In de infor-
matiegids vindt u alle contactgegevens van het 
stadsbestuur en uitleg over subsidies, adviesraden, 
openbaar vervoer, toerisme en ander interessante 
Herentalse weetjes. De gids werd door de firma 
Publi Touch samengesteld en bevat advertenties 
van Herentalse handelaars.

Kringwinkel beheert voortaan 
herbruikbare bekers 
Het stadsbestuur ging in november op zoek naar 
een sociale tewerkstellingsorganisatie die de her-
bruikbare bekers van de stad kan beheren. In 2003 
kocht de stad ongeveer 3.000 van deze herbruik-
bare bekers aan. De bekers worden sindsdien uit-
geleend aan Herentalse verenigingen en organisa-
ties. Het stadsbestuur beslist om de opdracht te 
gunnen aan De Kringwinkel Zuiderkempen. Voor 
organisatoren en verenigingen verandert er niets. 
Zij mogen de bekers nog altijd gratis ontlenen. De 
bekers vervangen zowel afvalbekers als glas en zijn 
dus niet alleen milieuvriendelijk, maar ook minder 
gevaarlijk. 

[i] milieudienst, administratief centrum, 
augustijnenlaan 30, tel. 014-28 50 50

Vergeet uw ticket voor de 
feestbus niet
Ook dit jaar kunt u met de feestbus veilig de 
overgang maken van oud naar nieuw. De chauf-
feurs van De Lijn brengen u op oudejaarsnacht en 
nieuwjaarsdag veilig naar uw feestbestemming en 
weer terug. U kunt uw gratis tickets ophalen bij de 
jeugddienst (Stadspark), administratief centrum 
(Augustijnenlaan 30), dienst Toerisme (Grote 
Markt) en de bibliotheek (Gildelaan).

[i] www.feestbussen.be

Klagen mag
Vanaf 1 januari steken we de klachtenbehandeling in een nieuw kleedje. Door klachten voortaan systema-
tisch te verzamelen, krijgt het bestuur een zicht op de zwakke punten van de dienstverlening. Met de nieuwe 
procedure bent u ook zeker van een grondig onderzoek en een gemotiveerd antwoord.

Het stadsbestuur en de ambtenaren streven altijd naar de best mogelijke dienstverlening. Het bestuur in-
vesteert voortdurend in klantvriendelijkheid, een vlotte afhandeling van aanvragen en dossiers, ... Toch kan 
het gebeuren dat u niet tevreden bent. Als u ons dat ook laat weten, dan kunnen we daar wat aan doen en 
onze dienstverlening verbeteren.

wETENSwAARd

Wat is een klacht?

Een klacht kan gaan over een foute handeling, het af-
wijken van de vastgelegde of gebruikelijke werkwijze 
of het niet uitvoeren van een handeling of prestatie 
door iemand van het bestuur. Het gaat dus over de 
manier waarop een ambtenaar (of de burgemeester, 
een schepen of een gemeenteraadslid) heeft gehan-
deld, een termijn die niet werd gerespecteerd of een 
beslissing van de ambtenaar.

Hoe kan ik een klacht indienen?

Klagen kan op alle mogelijke manieren: met een brief 
of een fax, via e-mail, telefonisch, gewoon monde-
ling of op www.herentals.be. Omdat we elke klacht 
nauwgezet behandelen en u op de hoogte houden, 
hebben we uw naam en adresgegevens nodig. Ano-
nieme klachten behandelen we niet. Als u daar op 
staat, kunnen we uw anonimiteit wel verzekeren tij-
dens de behandeling van de klacht.

Bij wie kan ik een klacht indienen?

Bij al onze medewerkers. We leiden al onze mede-
werkers op om klachten te herkennen en te noteren. 
Zij bezorgen de klachten aan de klachtencoördinator. 
Die ziet erop toe dat alle klachten snel en goed be-
antwoord worden. 

Sommige klachten vereisen diepgaand onderzoek of 
een antwoord van het schepencollege. In dat geval 
krijgt u van ons snel een brief waarin we u de verdere 
procedure en termijnen uitleggen. In elk geval streven 
we ernaar elke klacht binnen zestig dagen volledig te 
beantwoorden. We houden u ook op de hoogte over 
de acties die we ondernemen om gelijkaardige klach-
ten in de toekomst te vermijden.

Wat is een klacht niet

Ons bestuur is niet bevoegd om klachten te 
behandelen die te maken hebben met:

• voorschriften en reglementeringen van andere over 
 heden;
• handelingen die buiten de bevoegdheid van de  
 gemeente vallen;
• zaken waarvoor u zich tot een andere overheid of 
 tot een administratief rechtscollege kan of kon richten;
• zaken waartegen u een burgerlijke rechtsvordering 
 of een strafrechtelijke procedure instelde.

een vraag om informatie
U zoekt inlichtingen; wij antwoorden zo snel mogelijk.

een melding
U brengt ons op de hoogte van een tekortkoming die 
we niet konden voorzien; wij lossen het probleem zo 
snel mogelijk op.

Suggestie
U doet het bestuur een voorstel voor verbetering 
van de werking van een bepaalde dienst; wij onder-
zoeken het voorstel en houden u op de hoogte van 
eventuele veranderingen.

Bezwaar/beroep
Dit zijn rechtshandelingen. U kunt ze volgens welom-
schreven richtlijnen indienen tegen een (ontwerp) 
van beslissing.

petitie
Dit is een verzoekschrift dat u aan het bestuur richt 
om een bepaalde maatregel (niet) te nemen.

Heeft u een klacht?

•	 Omschrijf	de	klacht	duidelijk.

•	 Geef	ons	uw	naam,	adres,	telefoonnummer	en	e-mailadres	als	u	dat	heeft.

•	 U	kunt	uw	klacht	mondeling	of	telefonisch	formuleren	of	sturen	naar:
 Stadsbestuur Herentals,
 administratief centrum
 Augustijnenlaan 30,
 2200 Herentals
 info@herentals.be,
 tel. 014-28 50 50
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PREVENTIE

netwerk van marktkramers 
gaat de strijd aan met gauw-
dieven

Het stadsbestuur en de politie Neteland gaan 
samen met de marktkramers de strijd aan tegen 
gauwdiefstallen. Dit gebeurt met de oprichting van 
een Buurt Informatie Netwerk voor Zelfstandige 
Marktkramers (BIN-Z Markt). Het BIN-Z Markt 
moet gauwdieven op de vrijdagmarkt afschrikken 
en het veiligheidsgevoel van de marktbezoekers 
versterken. Het netwerk is een samenwerking 
waarbij marktkramers informatie uitwisselen en 
elkaar verwittigen. Naast het BIN-Z Markt blijven 
de gemeenschapswachten en de politie op de vrij-
dagmarkt een oogje in het zeil houden.

Drugpreventieproject voor  
secundaire scholen

Al enkele jaren organiseert de stad een drugpre-
ventieproject in samenwerking met de Herentalse 
scholen. Het project richt zich naar alle leerlingen 
van het derde middelbaar. De jongeren krijgen op 
maandag 26 en dinsdag 27 januari de toneelvoor-
stelling ‘Panda’ te zien. Na de voorstelling werken 
ze op school verder rond dit thema. 

Ook ouders zitten vaak met heel wat vragen over 
drugs. Wat is het? Wat zijn de risico’s? Wanneer is 
iemand verslaafd? Wat als een kind drugs gebruikt? 
Hoe zit het met wetgeving? Waar kan men terecht 
voor hulp? 

[i] De preventiedienst geeft graag ant-
woord op deze vragen en nodigt daarom de 
ouders van de jongeren die naar de voor-
stelling ‘panda’ gaan, uit op een informatie-
avond op maandag 19 januari van 19.30 tot 
22 uur. De infoavond vindt plaats op de zol-
derzaal van het OCmW, nederrij 133/a. 

Herbruikbare luiers als
geboortepremie

Een nieuw kindje in de familie is een heuglijke gebeurtenis. 
Het stadsbestuur viert dit graag mee en ondersteunt kers-
verse ouders met een geboortepremie. Tot nu toe kregen 
kersverse ouders een geboortepremie of adoptiepremie 
van 62 euro. Vanaf dit jaar verandert het reglement en kun-
nen kersverse ouders in plaats van de premie, ook kiezen voor een pakket herbruikbare luiers ter waarde 
van de herbruikbare luiers.

De herbruikbare luiers van vandaag lijken niet meer op de grote katoenen doeken die uw ouders of groot-
ouders gebruikten. Ze zijn gebruiksvriendelijker, bestaan in diverse vormen, hebben velcrosluitingen, … Met 
de herbruikbare luiers beperkt u bovendien uw restafval, wat u ook voelt in uw afvalfactuur. 

De stad geeft al geruime tijd subsidies aan ouders die kiezen voor herbruikbare luiers. Deze subsidie blijft 
bestaan. Wie kiest voor herbruikbare luiers, kan hiermee rekenen op een subsidie van 50 euro, als hij kan 
aantonen dat hij voor 200 euro kosten heeft gemaakt.

meer informatie: milieudienst, administratief centrum, augustijnenlaan 30, tel. 014-28 50 50

Vaste kosten restafval dalen 
Vanaf januari 2009 betaalt u aanzienlijk minder voor de vaste kosten van uw grijze container. Het maan-
delijkse gebruik van de restafvalcontainer bedraagt voortaan nog 0,90 euro in plaats van 2 euro in 2008. 
De kosten voor het gebruik van de groencontainer blijven dezelfde, namelijk 0,90 cent per maand. Ook de 
prijzen per kilo afval blijven hetzelfde.

Opnieuw 
compostbakken te koop
Het stadsbestuur verkoopt compostbakken en -vaten aan inwoners die thuis willen composteren. 
De verkoopprijs van deze bakken en vaten is al jaren dezelfde als de inkoopprijs. Door de invoering van 
Diftar zijn deze composthouders zeer populair; een tijdje geleden waren ze dan ook uitverkocht. De IOK 
laat nu weten dat de compostbakken en -vaten opnieuw besteld kunnen worden. De prijzen van de bakken 
en vaten zijn echter gestegen. Voortaan kost een compostbak 52,0 euro en een compostvat 36,50 euro.

Biodiversiteit in uw buurt 
Vrijdag 30 januari om 20 uur
Foyer cc ’t Schaliken

Op vrijdag 30 januari organiseert de milieuadviesraad een thema-avond over biodiversiteit. Want toene-
mende bebouwing, milieuvervuiling en klimaat-
verandering bedreigen ook onze inheemse 
soorten. De avond start om 20 uur met een 
welkomstwoord van Herman Puls, voorzitter 
van de milieuadviesraad. Om 20.15 uur be-
spreekt jurist Steven Vanholme (beleidsmede-
werker Natuurpunt) hoe u lokaal de handen 
uit de mouwen kunt steken. Om 21 uur be-
kijkt professor Hans Van Dyck (dienst ecologie 
en natuurbehoud UCL) de relatie tussen de 
ecologische problemen in de wereld en onze 
achtertuin. Om 21.45 uur biedt de milieuad-
viesraad zijn nieuwjaarsreceptie aan.

MILIEU
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SPoRT

Openingstijden netepark (tot 21 december en vanaf 5 januari)

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 en 31 
december en op 1 januari.

Vijftigplussers
Op dinsdag 20 januari om 14 uur kunnen 
sportieve senioren deelnemen aan een ver-
rassingsactiviteit in De Vossenberg. De acti-
viteit eindigt om 16.30 uur. Deelnemen kost 
2 euro per persoon. 

[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

Zwemlessen
Op zaterdag 10 januari van 9 tot 11 uur kun-
nen inwoners uit Herentals zich inschrijven 
voor nieuwe zwemlessenreeksen voor ba-
by’s, peuters, kleuters, kinderen en volwas-
senen. De inschrijvingen vinden plaats bij de 
sportdienst in De Vossenberg. Telefonisch 
inschrijven kan vanaf 12 januari ook via tel.  
014-28 52 50. De lessen starten in de week 
van 9 februari. 

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

De SpOrtHal Van De VOSSenBerg 
iS geSlOten  Op

 24, 25, 31  DeCemBer 2008 en 
1 janUari 2009.

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. 

Oproep kandidaten 
kampioenenhuldiging 2008
Zoals elk jaar huldigt de sportraad de sport-
kampioenen van het afgelopen jaar. Als u een 
eerste, tweede of derde plaats behaalde op 
een wereldkampioenschap, een olympisch 
kampioenschap, een Europees kampioen-
schap, een Belgisch kampioenschap een pro-
vinciaal kampioenschap of een Belgisch jeugd-
kampioen, dan mag u zich aanmelden en komt 
u automatisch in aanmerking voor de titel van 
Sportlaureaat of -laureate 2008. U kunt uzelf 
kandidaat stellen voor 31 januari bij de sport-
dienst in De Vossenberg. De huldiging van de 
kampioenen vindt plaats op vrijdag 3 april in 
cc ’t Schaliken.

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

Winterfeest
lions Club De lakenpoortse
Op zaterdag 24 januari organiseert LC De 
Lakenpoortse haar eerste Winterfeest. De 
opbrengst gaat naar een goed doel. Het Win-
terfeest vindt plaats aan de Bloso-ijsbaan. Er 
zijn lekkere hapjes, cava, een spannende ijs-
hockeywedstrijd tussen Herentals en Turn-
hout en een leuke afterparty. Iedereen is 
welkom vanaf 19.30 uur. Tijdens de rustpe-
riodes kunt u genieten van een warm buffet. 
Al dit lekkers kost 50 euro per persoon. 

[i] inschrijven kan tot 12 januari 2008 
bij liesbethvanroey@skynet.be, gsm 
0476-49 23 92. 
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PRogRAMMA ’T ScHALIkEN

le paige rockt
Beeldend werk van Herman Brood, 
rudy trouvé en Stef Kamil Carlens
Van zaterdag 17 januari tot en met 
zondag 8 februari 
Open op woensdag, donderdag, vrijdag, zaterdag 
en zondag van 14 tot 17 uur
Kasteel Le Paige
Toegang gratis

Deze tentoonstelling toont het beeldende werk 
van drie bekende muzikanten: Herman Brood 
(1946-2001), Rudy Trouvé (°1967) en Stef Kamil 
Karlens (°1970). Herman Brood schilderde zoals 
hij leefde: snel, explosief, luid en niet binnen de 
lijntjes. Het resultaat is een expressieve uitbarsting 
van kleur. 

dEUS, Kiss My Jazz en Dead Man Ray zijn de meest 
bekende muzikale projecten van Rudy Trouvé. 
Naast doorwrocht gitaarspel leverde hij voor deze 
projecten ook een aantal platen- en cd-hoezen. 
Rudy Trouvé is meester in de beeldende kunst, 
een titel die hij behaalde na een succesvolle op-
leiding aan de Koninklijke Academie voor Schone 
Kunsten in Gent. Stef Kamil Carlens scheert hoge 
toppen met zijn muziekformatie Zita Swoon. Zijn 
beeldend werk zit vol fantasie, net zoals zijn mu-
ziek. In zijn kunstwerken verschijnen roze konijnen, 
monsters en draken.

[i] Deze tentoonstelling is een organisatie 
van vzw ter Vesten, het Herman Brood-
museum Wageningen en cc ’t Schaliken. 

TENTooN

Karl Vannieuwkerke
& les Supappes 
Wielerjaar 2008
Donderdag 8 januari om 20 uur
Schouwburg

UITVERKOCHT

aperitiefconcert liebrecht Vanbeckevoort
Claude Debussy, componist in de kijker
Zondag 11 januari om 11 uur
Schouwburg cc ’t Schaliken

Liebrecht Vanbeckevoort begon al met zijn pianostudies toen hij acht was. In 2006 haalde hij met grote onder-
scheiding een masterdiploma voor piano. In de finale van de Koningin Elisabethwedstrijd 2007 behaalde hij de 
zesde plaats, al vinden sommige kenners dat hij nog enkele plaatsen hoger had mogen eindigen. Tijdens het aperi-
tiefconcert speelt Liebrecht Vanbeckevoort werken van twintigste-eeuwse componisten als Debussy en Ravel.

[i] De toegangsprijs is 12 euro. met een abonnement betaalt u 9 euro. Hebt u recht op korting, 
dan betaalt u 10,50 euro.

theater Stap 
Black Wrap
Woensdag 21 januari om 20.15 uur
cc de Werft, Geel

Theater Stap werkt voor deze productie met vijf gedreven artiesten uit verschillende disciplines en biotopen, 
van wie er drie blind zijn. Saïd Garbi, Filip Jordens, Noémie Schellens, Jempi Vermeulen, Sacha Van Loo en Luk 
Nys maken samen een voorstelling die vertelt over de zoektocht naar vrijheid ondanks mentale, sociale en 
lichamelijke beperkingen.

[i] De toegangsprijs is 10 euro. met een abonnement betaalt u 7,50 euro. Hebt u recht op 
korting, dan betaalt u 9 euro.

Het Ongerijmde 
emmeken - het verhaal van mariken van nieumeghen
Donderdag 22 januari om 20 uur - inleiding bij de voorstelling: 19 uur
Schouwburg

Het Theatergezelschap Het Ongerijmde vertaalde het klassieke, zestiende-eeuwse rederij-
kersstuk over Mariken van Nieumeghen naar een hedendaagse enscenering. Mariken, een braaf meisje, ver-
koopt in een moment van zwakte haar ziel aan de duivel. Hierdoor belandt ze in een spiraal van zonde, schuld-
besef, berouw en boete. Deze duivelse kringloop kan enkel doorbroken worden door niet-aflatend gebed tot 
Maria.

[i] De toegangsprijs is 12 euro. met een abonnement betaalt u 9 euro. Hebt u recht op korting, 
dan betaalt u 10,50 euro.

nieuwjaarsconcert o.l.v. Herman engels  
Zaterdag 24 januari om 20 uur
Schouwburg cc ’t Schaliken  

Op zaterdag 24 januari kunt u genieten van een nieuwjaarsconcert van het Slovak Sinfonietta uit Slowakije 
onder leiding van dirigent Herman Engels. Op het programma staat werk van Albeniz, L. Spohr, Haydn en 
Mendelssohn. Muzikanten zijn Anneleen Lenaerts op harp, Bart Vandenbogaerde op viool en Joris De Rijbel 
op trompet.

[i] De toegangsprijs is 17 euro. Studenten, 55-plussers en Cjp-ers betalen 12 euro.

les Witloof 
Sous pression
Zaterdag 17 januari 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
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Het lied van de moordenaar
Hugo Claus 
theaterspektakel
Vrijdag 16, zaterdag 17, vrijdag 23, zater-
dag 24, donderdag 29, vrijdag 30, zaterdag 
31 januari telkens om 20 uur, Zondag 25 
januari om 15 uur
Zaal ’t Hof, grote markt 

Moerman staat aan het hoofd van een roversbende 
die in het Brembos leeft. Baron van Werveke wil 
heimelijk gebruik maken van Moermans diensten. 
Bij zijn eerste, onverwachte bezoek aan kasteel 
Groenhout leert Moerman de jonge barones ken-
nen. Het is liefde op het eerste gezicht. Omwille 
van haar gaat Moerman zijn bende verwaarlozen, 
wat meteen zijn ondergang betekent. Moerman 
doodt zijn geliefde. Hij wordt gevangengenomen 
en ter dood veroordeeld.

[i] www.theaterspektakel.be, tickets te 
koop bij cc ‘t Schaliken, tel. 014-28 51 30

Kunstbende 
10 jaar jong 

Op zondag 1 maart is de Warande in Turnhout voor 
de tiende keer gastheer voor de Turnhoutse voor-
ronde van de Kunstbende. Herentals en Noorderwijk 
zijn vertegenwoordigd met Checkpoint Charlie, een 
duo dat een mengeling speelt van electronica en een 
soort van poprock. Checkpoint Charlie is de groep 
van Jens Paeyeneers en Sebastiaan Schillebeeckx, die 
bekend zijn van Sjfëttlïch, The Crusade en Noons. 

[i] inschrijven kan nog tot 1 februari via 
www.kunstbende.be. tien creatieve cate-
gorieën geven onderdak aan meer dan 250 
deelnemers tussen 13 en 19 jaar die de snel-
weg naar een groot publiek nemen. meer 
weten? Werp een blik op www.warande.be 
of vraag het aan
karlien.maes@warande.be. 

Koninklijke Fanfare Zucht 
naar Kunst
Op zaterdag 10 januari om 19.30 uur en op zondag 
11 januari om 19 uur speelt de Koninklijke Fanfare 
Zucht naar Kunst uit Morkhoven zijn jaarlijks concert. 
Onder de muzikale leiding van dirigent Philip Gorts 
vertolken de muzikanten muziekwerken van Jan Van 
der Roost, Johan Evenepoel, Jacob De Haan, Kees 
Vlak, Ben Haemhouts, Herbie Hancock en Angelo 
Branduardi. 

[i] Het concert vindt plaats in de fanfarezaal 
’t Zaaltje, molenstraat 12, morkhoven.

gEdIcHTENdAg
Sms-poëziewedstrijd
met optreden van meera Fé en
jos Brabants
Donderdag 29 januari om 20 uur
Schouwburg cc ’t Schaliken

Op donderdag 29 januari vindt in Vlaanderen 
en Nederland de jaarlijkse Gedichtendag plaats. 
De bibliotheek en het cultuurcentrum slaan de 
handen in elkaar en organiseren een sms-poëzie-
wedstrijd voor jongeren tussen 12 en 18 jaar. De 
ingezonden gedichten moeten bestaan uit exact 
160 karakters, het maximale aantal tekens van 
een sms. Afkortingen en sms-taal zijn toegestaan, 
net zoals witregels en harde returns. Deelnemers 
brengen hun tekst voor 4 januari binnen bij de 
bibliotheek, Gildelaan 13, greet.verschueren@
bibliotheek.be. 

De winnaar ontvangt een waardebon voor ’t 
Schaliken van 25 euro, de tweede en de derde 
laureaat krijgen waardebonnen voor de biblio-
theek. De winnaars worden gehuldigd tijdens 
de voorstelling op donderdag 29 januari in cc ’t 
Schaliken. Dichter Jos Brabants draagt de win-
nende gedichten voor en zorgt samen met 
Meera Fé op piano voor een avondvullend programma. 

[i] De toegang is gratis. 

Verzet de Stad 
Vrijdag 30 januari om 19.30 uur
Kasteel Le Paige

In kasteel Le Paige wordt Gedichtendag op vrijdag 30 januari gevierd. Onder het motto Verzet de Stad organi-
seert Kollectief Maksimaal voor de negende maal een poëtisch en muzikaal avondprogramma. 

Hoofdvogel van de avond is Staf De Wilde. Staf De Wilde kent nationale bekendheid als schrijver van intel-
ligente lezersbrieven aan Vlaamse dag- en weekbladen. Hij is sinds 1969 actief als dichter. Hij publiceerde in de 
loop van de jaren verschillende bundels en won diverse literaire prijzen. Het optreden van Staf De Wilde is een 
unicum voor Herentals en de provincie Antwerpen. Een andere hoofdvogel is het ‘spoken word’-optreden van 
Dirk Peeters. Dirk Peeters is wijd en zijd berucht als de zanger van de Herentalse punkgroep Funeral Dress. 
Dirk Peeters laat zich in kasteel Le Paige van zijn beste Henry Rollins-kant zien. 

Gedichtendag 2009 speelt zich af in de verschillende kamertjes van kasteel Le Paige. Er zijn nog optredens van 
de poëziewerkgroep van De Dorpel en van DeN Babbelhoek, een praatgroep voor vluchtelingen. Collectief 
Dichterbij, de officiële stadsdichters van Turnhout, brengen hun okselfrisse mengeling van poëzie, muziek, 
humor en passie. Marcel Vermeulen (Music For Chameleons) laat zich van zijn poëtische kant zien en Tronje 
speelt internationale, traditionele volksliederen op zijn akoestische gitaar. Verder zijn natuurlijk ook de huisdich-
ters van Kollectief Maksimaal present. 

Er start een begeleide ronde langs elke locatie om 20 uur. Bezoekers mogen ook vrij hun route uitstippelen. In 
Café Baudelaire (het keldercafé) kunt u genieten van frisdrank van de Wereldwinkel of van een goed glas bier 
of wijn. Om 22 uur starten hier akoestische optredens van Dukes of Desert, De Bende van Kartoesj en De 
Nachtwacht. U kunt tijdens Verzet de Stad ook de tentoonstelling van Herman Brood, Rudy Trouvé en Stef 
Kamil Carlens bezoeken. A.koll.ade zorgt in de tuin van Le Paige voor een poëtische constructie.

[i] De toegang bedraagt 3 euro. met een Vrijetijdspas betaalt u 1 euro. 
meer info: www.kortsluiting.be.

cULTUUR
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AANkoNdIgINgEN jeugdraad
in woord en daad!

parkrock zoekt organisatorisch
talent

Wie heeft de gave om een evenement goed te 
organiseren en in de juiste banen te leiden? Wie 
werkt graag met anderen aan een project voor 
jongeren? Wie kan productief vergaderen? Wie 
is bereid om maandelijks even samen te zitten 
om de stand van zaken te overlopen? Jongeren 
die over deze kwaliteiten beschikken, grijpen nu 
hun kans om de kernploeg van Parkrock te ver-
voegen. 

[i] Vragen of leuke ideeën? Spring binnen 
bij de jeugddienst of mail naar 
parkrock@herentals.be.

jeugdraadquiz 2009

Op vrijdag 6 februari vindt de jaarlijkse Quiz van 
de Jeugdraad plaats in zaal ’t Hof. De quiz start 
om 20 uur en is bestemd voor jongeren tussen 
16 en 35 jaar. Deelnemen kan in ploegen van vier 
leden. Deelnemen is gratis en voor iedereen is 
er een prijs.
 
[i] informatie of inschrijven via 
quiz@jeugdraadherentals.be.

Fuif- en evenementenkalender

De fuif- en evenementenkalender van de 
jeugdraad staat online. Verenigingen of jongeren 
die een evenement organiseren, kunnen hierin 
gratis reclame maken. Aarzel niet en vul je eve-
nement online in. Met een bezoekje aan de ka-
lender zijn jongeren bovendien op de hoogte van 
wat er te beleven valt in Herentals. 

Volgende jeugdraadvergadering

Jongeren tussen 16 en 35 jaar die willen mee-
praten over het jeugdbeleid in Herentals, zijn 
welkom op de algemene vergadering van de 
jeugdraad. Deze vergadering vindt plaats op don-
derdag 22 januari om 19.30 uur in de bovenzaal 
van de jeugddienst in het Stadspark.

[i] www.jeugdraadherentals.be

Sterrenkijkdagen 
De Amateur Sterrenkundigen van Herentals (ASH-Polaris) organiseren op vrijdag 30 en zaterdag 31 januari de 
jaarlijkse Sterrenkijkdagen. Ze vinden plaats in het Stadspark en starten om 19 uur op vrijdag 30 en zaterdag 31 
januari. De verlichting in de omgeving van het Stadspark is tijdens het evenement gedoofd, zodat de waarne-
mingen in optimale omstandigheden kunnen verlopen. Er is ook een interactieve tentoonstelling, een workshop 
voor de kleinsten en een gezellige bar. De toegang is gratis.

[i] meer informatie bij jo_boxstaens@hotmail.com, gsm 0474-56 55 61, www.ashpolaris.vvs.be.

Cursus sterrenkunde voor beginners 
2009 is het internationale jaar van de sterrenkunde. Om dit in de schijnwerpers te zetten, organiseert ASH-
Polaris een cursus sterrenkunde voor beginners. Met deze negendelige lessenreeks wil de organisatie de begin-
selen van de sterrenkunde op een begrijpelijke manier overbrengen. De cursus vindt plaats in de bovenzaal van 
de jeugddienstlokalen in het Stadspark op 13, 20 en 27 februari, op 20 en 27 maart, op 17 en 24 april en op 8 
en 22 mei. De lessen beginnen om 20 uur en eindigen om 22.30 uur. Er is telkens een kleine pauze.

[i] inschrijven kost 30 euro. U bent dan meteen ook lid van aSH polaris en u krijgt een jaar 
lang het driemaandelijks tijdschrift in uw brievenbus. 
meer informatie bij jo_boxstaens@hotmail.com, gsm 0474-56 55 61, www.ashpolaris.vvs.be. 

Constructief omgaan met wat moeilijk is 
Op woensdag 14, 21 en 28 januari organiseert PRH een vormingscursus over omgaan met moeilijkheden. In deze 
cursus leert u beter begrijpen waarom iets voor u moeilijk of zwaar is. U leert hoe u moeilijkheden anders kunt 
aanpakken. Het PRH is erkend en gesubsidieerd door het ministerie van cultuur. De cursusreeks vindt plaats in het 
gebouw van het Wit-Gele Kruis, Nonnenstraat 12. Deelnemen kost 50 euro voor de drie avonden.

[i] Hilde Simons, tel. 014-22 36 06, hilde.simons@prh.be, www.prh .be.

rené Baeten, een eerbetoon 
In 1958 werd Herentalsenaar René Baeten wereldkampioen motorcross 500 cc. Twee jaar later maakte een wed-
strijdongeval een einde aan zijn ambitieuze droom: een succesvol sportman en een goede huisvader zijn. Het tragi-
sche nieuws van het heengaan van de motorcrosser verspreidde zich over heel Europa. De internationale pers is tot 
op heden unaniem: René Baeten was een van de grootste motorcrossers ooit. Om René Baeten te eren, schreef 
Leopold Nouwen over de eerste Belgische wereldkampioen motorcross. 

[i] Het boek rené Baeten, ambassadeur van de motorcross is een uitgave in eigen beheer en kost 
20 euro. Het bevat 184 bladzijden en 75 foto’s. Het boek is te koop bij garage rené Baeten in de Ka-
pucijnenstraat. Bestellen kan ook via gsm 0478-93 80 38, gsm 0495-33 63 61 en leopold.nouwen@
telenet.be.

tijd voor een wonder 
Op 23, 24 en 25 januari vindt de jaarlijkse Damiaanactie plaats. Sinds 1964 zet de Damiaanactie zich in om 
lepra en tuberculose te bestrijden. Sindsdien werden miljoenen mannen, vrouwen en kinderen in Afrika, Azie 
en Latijns-Amerika behandeld en gered. Met 40 euro per dag kan de Damiaanactie een patiënt behandelen. 
De Damiaanactie heeft meer dan ooit nood aan steun. 

[i] Damiaanactie, leopold ii-laan 263, 1081 Brussel. www.damiaanactie.be. U kunt een steun-
bedrag storten op rekeningnummer 000-0000075-75.

KWB-activiteiten 
Op 17 januari organiseert de KWB voor de tweede maal een GPS-wandeling in de bossen en velden van He-
rentals. Onderweg zijn er de nodige verrassingen. Deelnemers schrijven in door 3 euro (4 euro voor niet-leden) 
) over te schrijven op het rekeningnummer 779-5927835-05. Op 23 januari kunt u bij de KWB terecht voor een 
initiatieavond over digitale fotografie. Fotoclub Anthony zorgt voor de professionele uitleg. Deelnemers schrijven 
in door 3 euro (5 euro voor niet-leden) ) over te schrijven op het rekeningnummer 779-5927835-05.

[i] meer info via Heylen marc, Wuytsbergen 95, gsm 0475-82 78 89,
kwbherentals@hotmail.com, www.kwbherentals.centerall.com

Wandelzoektocht 
De leerlingen van 7ACM organiseren op zondag 11 januari een wandelzoektocht voor groot en klein. Deelne-
men kost 3 euro en een drankje is in de prijs begrepen. De zoektocht vertrekt om 13 uur in de eetzaal van het 
Francesco-paviljoen, Bovenrij 30.

[i] vanhoofels@hotmail.com, telefonisch te bereiken van 10 tot 12  uur en van 13 tot 15 uur op 
014-70 05 37.
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ZA 27/12 UIT X-masshopping / Grote Markt / Van 13 tot 17 uur
ZO 28/12 UIT X-masshopping / Grote Markt / Van 13 tot 17 uur
ZO 28/12 UIT X-masshopping / Grote Markt / Van 13 tot 17 uur

MUZIEK Kerstconcert met IdemDito / Begijnhofkerk / 19.30 uur
MUZIEK Eindejaarsconcert met Ishtar / Sint-Bavokerk Noorderwijk / 20 uur

WO 31/12 JEUGD Oudejaarsparty / Jeugdhuis 10R20
ZO 4/01 UIT Herfst- en Winterwandeling / Het Volkshuis, Sint-Magdalenastraat 26 / 14.30 uur
DI 06/01 SENIOR S-Sport: dansen voor senioren op moderne muziek zonder partner / De Vossenberg / 

Van 10 tot 11.30 uur / Meer informatie: Albert Corthout, tel. 014-21 99 79 of Willy De 
Wachter, tel. 014-70 79 39 

DO 08/01 UIT Karl Vannieuwkerke & Les Supappes – Wielerjaar 2008 / cc ’t Schaliken / 20 uur / 
UITVERKOCHT

SENIOR S-Sport: fietsen / De Vossenberg / 13 uur / Meer informatie: Jef De Peuter, tel. 014-21 15 36
SENIOR S-Sport: bowling / Meer informatie: Albert Corthout , tel. 014-21 99 79 of Willy De 

Wachter, tel. 014-70 79 39 
vR 09/01 UIT Juwelen emailleren met Tabula Rasa / van 10 tot 16 uur / Meer info: 0496-32 04 81 en 

greet_embrechts@hotmail.com
ZA 10/01 UIT Kerstboomverbranding KWB Sint-Jan / Hoek Krakelaarsveld en Veldhoven

MUZIEK Zucht naar Kunst – winterconcert / ’t Zaaltje, Morkhoven
MUZIEK Voorbereiding concert – Musicband Avanti / Zaal Revue, Sint-Magdalenastraat 26 / 10 

uur / Nieuwe muzikanten welkom / Meer informatie: Willy De Wachter, tel. 014-70 79 
39, willy.de.wachter@telenet.be

ZO 11/01 UIT Numismatica / Sint-Antoniuszaal / Van 8.30 tot 12 uur
MUZIEK Aperitiefconcert Liebrecht Vanbeckevoort – Claude Debussy, componist in de kijker / 

cc ’t Schaliken / 11 uur
UIT Herfst- en Winterwandelingen / Café De Sportwereld, Ring 41, Noorderwijk / 14.30 uur
UIT Wandelzoektocht – een organisatie van de leerlingen 7ACM / Vertrek om 13 uur in het 

Francesco-paviljoen / Deelnameprijs: 3 euro / 
Info: vanhoofels@hotmail.com, telefonisch vrij 10 tot 12 uur en van 13 tot 15 uur op 
014-70 05 37.

MUZIEK Zucht naar Kunst – winterconcert / ’t Zaaltje, Morkhoven
DI 13/01 SENIOR S-Sport: dansen voor senioren op moderne muziek zonder partner / De Vossenberg / 

Van 10 tot 11.30 uur / Meer informatie: Albert Corthout, tel. 014-21 99 79 of Willy De 
Wachter, tel. 014-70 79 39 

SENIOR S-Sport: algemene vergadering met worstenbrood / Volkshuis / Van 10 tot 11.30 uur / 
Meer informatie: Albert Corthout , tel. 014-21 99 79 of Willy De Wachter, tel. 014-70 79 39 

SENIOR Algemene vergadering met worstenbrood
SENIOR Nieuwjaarswensen van de Grijze Panters / Het Convent / 14 uur

WO 14/01 INFO Cursus: constructief omgaan met wat moeilijk is / Wit-Gele kruis, Nonnenstraat 12 / Van 
19 tot 22.15 uur

SENIOR Algemene vergadering met worstenbrood / Volkshuis / Van 10 tot 11.30 uur / Meer 
informatie: Albert Corthout , tel. 014-21 99 79 of Willy De Wachter, tel. 014-70 79 39 

SENIOR Ondersteuningsgroep dementie met film en gespreksronde / Het Convent, Begijnhof 17 
/ Van 17 tot 18.30 uur / Meer info bij Bert Van Genechten, tel. 014-28 20 00

DO 15/01 SENIOR S-Sport: fietsen / De Vossenberg / 13 uur / Meer informatie: Jef De Peuter, tel. 014-21 15 36
SENIOR S-Sport: bowling / Meer informatie: Albert  Corthout , tel.  014-21 99 79 of Willy De 

Wachter, tel.  014-70 79 39 
vR 16/01 TONEEL Het lied van de moordenaar – Theaterspektakel / Zaal ’t Hof / 20 uur

vROUW Vrouweninfo – algemene vergadering en jaaroverzicht / Fundatiehuis /14 uur
ZA 17/01 UIT Les Witloof - Sous pression / cc ’t Schaliken / 20 uur / UITVERKOCHT

TONEEL Het lied van de moordenaar – Theaterspektakel / Zaal ’t Hof / 20 uur
MUZIEK Voorbereiding concert – Musicband Avanti / Zaal Revue, Sint-Magdalenastraat 26 / 10 

uur / Nieuwe muzikanten welkom / Meer informatie: Willy De Wachter, tel. 014-70 79 
39, willy.de.wachter@telenet.be. 

FIETS Fietsgraveren / Verkeerseducatief centrum, Vorselaarsebaan / Van 13 tot 16 uur
van 17/01
tot en met
01/02

TENTOON Le Paige rockt / Le Paige / Op woensdag, donderdag, vrijdag, zaterdag en zondag van 
14 tot 17 uur

ZO 18/01 UIT Herfst- en Winterwandelingen / Het Schedelhof, Bertheide 12, Morkhoven / 
14.30 uur

MA 19/01 SENIOR S-Sport curve bowls / Sporthal van De Vossenberg / Van 14 tot 17 uur

AgENdA JANUARI 2009
DI 20/01 BLOED Bloedgeven / Parochiezaal Noorderwijk / Van 17.30 tot 20.30 uur

SENIOR S-Sport: dansen voor senioren op moderne muziek zonder partner / De 
Vossenberg / Van 10 tot 11.30 uur / Meer informatie: Albert Corthout, tel. 014-
21 99 79 of Willy De Wachter, tel. 014-70 79 39 

WO 21/01 INFO Cursus: constructief omgaan met wat moeilijk is / Wit-Gele kruis, Nonnenstraat 
12 / Van 19 tot 22.15 uur

THEATER Theater Stap - Black Wrap / cc De Werft, Geel / 20.15 uur
DO 22/01 THEATER Het Ongerijmde – Emmeken / cc ’t Schaliken / 20 uur

SENIOR S-Sport: bowling / Meer informatie: Albert Corthout, tel. 014-21 99 79 of Willy 
De Wachter, tel. 014-70 79 39 
Senior / S-Sport: fietsen / De Vossenberg / 13 uur / Meer informatie: Jef De 
Peuter, tel. 014-21 15 36

RAAD Jeugdraad / Bovenzaal jeugddienst / 19.30 uur
vR 23/01 TONEEL Het lied van de moordenaar – Theaterspektakel / Zaal ’t Hof / 20 uur

ZA 24/01 TONEEL Het lied van de moordenaar – Theaterspektakel / Zaal ‘t Hof / 20 uur

MUZIEK Residentieconcert - Nieuwjaarsconcert / cc ’t Schaliken / 20 uur

MUZIEK Voorbereiding concert – Musicband Avanti / Zaal Revue, Sint-Magdalenastraat 
26 10 uur / Nieuwe muzikanten welkom / Meer informatie: Willy De Wachter, 
tel. 014-70 79 39, willy.de.wachter@telenet.be

ZO 25/01 UIT Herfst- en Winterwandelingen / Café-brasserie Brigand, Bovenrij 59 / 14.30 uur

TONEEL Het lied van de moordenaar – Theaterspektakel / Zaal ’t Hof / 15 uur

DI 27/01 RAAD OCMW-Raad voor Maatschappelijk Welzijn / Nederrij 133 / 20 uur

SENIOR S-Sport: dansen voor senioren op moderne muziek zonder partner / De 
Vossenberg / Van 10 tot 11.30 uur / Meer informatie: Albert Corthout, tel. 014-
21 99 79 of Willy De Wachter, tel. 014-70 79 39 

SENIOR Händel – Concertbezoek in HIK, Geel / Met deskundige uitleg door Ignace 
Bossuyt (KUL)

WO 28/01 INFO Cursus: constructief omgaan met wat moeilijk is / Wit-Gele kruis, Nonnenstraat 
12 / Van 19 tot 22.15 uur

SPORT Start nieuwe cursus joggen voor beginners / 18.30 uur / Meer informatie bij 
Mieke Boeckx, tel 014-55 57 59, mieke.boeckx@telenet.be, www.miekeboeckx.be

DO 29/01 TONEEL Het lied van de moordenaar – Theaterspektakel / Zaal ’t Hof / 20 uur

UIT Gedichtendag 2009 met Jos Brabants en Meera Fé / Cc ’t Schaliken / 20 uur

SENIOR S-Sport: fietsen / De Vossenberg / 13 uur / Meer informatie: Jef De Peuter, tel. 
014-21 15 36

SENIOR S-Sport: bowling / Meer informatie: Albert Corthout, tel. 014-21 99 79 of Willy 
De Wachter, tel. 014-70 79 39 

vR 30/01 UIT Gedichtendag 2009 met Staf De Wilde, Dirk Peeters, DeN Babbelhoek en vele 
anderen / Kasteel Le Paige / 19.30 uur

TONEEL Het lied van de moordenaar – Theaterspektakel / Zaal ’t Hof / 20 uur

INFO Thema-avond over biodiversiteit / Foyer cc ’t Schaliken / 20 uur

UIT Sterrenkijkdagen / Stadspark / 19 uur

ZA 31/01 TONEEL Het lied van de moordenaar – Theaterspektakel / Zaal ‘t Hof / 20 uur

MUZIEK Voorbereiding concert – Musicband Avanti / Zaal Revue, Sint-Magdalenastraat 
26 / 10 uur / Nieuwe muzikanten welkom / Meer informatie: Willy De Wachter, 
tel. 014-70 79 39, willy.de.wachter@telenet.be

UIT Sterrenkijkdagen / Stadspark / 19 uur

UIT Vleugels & Vlerken met Lief Vleugels / Fundatiehuis, Begijnhof / 20 uur / Toegang 
gratis

ZO 1/02 UIT Aperitiefconcert Axis Ensemble – Conversations galantes et amusantes / 
Lakenhal / 11 uur

UIT Herfst- en Winterwandelingen / Het Binnenhof, Lierseweg 37 / 14.30 uur

MA 2/02 SENIOR S-Sport curve bowls / Sporthal van De Vossenberg / Van 14 tot 17 uur

WO 4/02 UIT Betty Mellaerts en Veronika Iltchenko – De begeleidster / Lakenhal / 14.30 uur

DO 5/02 UIT Ann Van den Broek – Co(te)lette / cc De Werft, Geel / 20.15 uur

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

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. 
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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

12/11  Ferre, zoon van Inge Gijsels en Bart Jacobs
14/11  Kasper, zoon van Joke Van Thillo en Tim Bens
14/11  Lieselotte, dochter van Katrien Verveckken en Peter Buyse
15/11  Bie, dochter van Klaartje Van Rompaey en Filip Peeters
15/11  Kiran, zoon van Nathalie Thys en Kristof Wuyts
16/11  Fiebe, dochter van Tessa Verhaert en Joachim Peelaerts
17/11  Hanna, dochter van Blessing Uwagboe en David Wuytens
17/11  Fem, dochter van Sofie Turelinckx en Jonathan Berghmans
23/11  Maithe, dochter van Hadewich Kers en Benny Baeyens
25/11  Ilian, zoon van Annemie Daniels en Jeroen Gysen
25/11  Franne, dochter van Ilse Stessens en Tom Peeters
28/11  Benjamin, zoon van Sofie Delaere en Kenny Lauwers
01/12  Olivia, dochter van Anna Wronska en Swen Evers

 OVerlijDenS

08/11  Eligius De Bruyn (54)
13/11  Judo Peeters (82), echtgenoot van Leonia van Caethoven
15/11  Renatus Janssens (87), weduwnaar van Maria Hendrickx
16/11  Maria Veremans (98), weduwe van Ludovicus Van Loy
21/11  Gabriella De Mey (81), echtgenote van Joseph Verlinden
24/11  Pieter Van de Kerckhof (91), echtgenoot van Alice Claes
29/11  Joannes Verreydt (92), echtgenoot van Maria Van Dingenen
29/11  Julius Claes (82), echtgenoot van Paula Van Genechten
01/12  Karel Van Kerckhoven (80), weduwnaar van Maria Spruyt
02/12  Josephina De Doncker (85), weduwe van Albert Luyckx
04/12  Joanna Cloots (79), weduwe van Lodewijk Dries
05/12  Elisa Boeckx (74), echtgenote van Jozef Van Eyndt
07/12  Constant Puls (81), weduwnaar van Joanna Joris

 
 HUWelijKen

 Bart Van Roosbroeck (Herentals) en Patricia Van Gehuchten
 (Herentals)
 Dany Clarijs (Herentals) en Niki Van de Ven (Herentals)

 HUWelijKSaanKOnDigingen

 Raf Van Grieken (Herentals) en Greet Van Opstal (Herentals)
 Lieven Frederickx (Herentals) en Ans Raeymaekers (Herentals)

bURgERzAkEN

rode Kruis
Bloedinzamelingen

Op dinsdag 20 januari is er tussen 17.30 en 20.30 uur een bloedinzameling in 
het parochiecentrum van Noorderwijk.

 

 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. 

reistoestemming voor de Verenigde Staten

Elke Belgische reiziger die naar de Verenigde Staten wil, is vanaf 12 januari ver-
plicht om voor het vertrek een elektronische reistoestemming aan te vragen. 
Deze toestemming is geen visum en de aanvraag is volledig gratis. Omde aan-
vraag in orde te maken, surft u naar https://esta.cbp.dhs.gov. U moet uw aan-
vraag in het Engels doen. De aanvraag wordt zo snel mogelijk behandeld. Maar 
wie geen ESTA heeft, mag niet op een vlucht naar de VS. Een goedkeuring is 
twee jaar geldig. Als uw aanvraag niet wordt goedgekeurd, moet u een visum 
aanvragen.

[i] Meer info: https://esta.cbp.dhs.gov



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
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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 1 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 1 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

bIb gILdELAAN
Gesloten op donderdag 1 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 NooRdERwIJk
Gesloten op donderdag 1 en vrijdag 2 januari

14.00-16.00
18.00-20.00 

10.00-12.00

REcYcLAgEPARk
Gesloten op donderdag 1 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 1 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 van 25 december tot en met 5 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 1 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 1 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 
3 eN 17 JaNUarI
GeOpeND vaN 9

tOt 12 UUr

ToERISME HERENTALS
Gesloten op donderdag 1 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 1 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


