
Tot einde maart van volgend jaar staan de uitvoeringsdiensten vie-
rentwintig uur per dag en zeven dagen per week paraat om gladde 
wegen te bestrijden. De strooidiensten zorgen voor de gemeentelijke 
wegen en fietspaden, de strooidiensten van het Vlaamse Gewest 
voor de gewestwegen (Lierseweg, Poederleeseweg, Lichtaartseweg, 
Aarschotseweg, Geelseweg, ringlaan, ...). Houd er rekening mee dat 
het gestrooide zout pas effect heeft als er intensief over gereden, 
gefietst of gestapt wordt.

Omdat Herentals ettelijke kilometers wegen telt en de strooidiensten 
niet overal tegelijk kunnen zijn, gaan ze in fasen te werk. In de eerste 
fase pakken de strooiploegen de drukste wegen en fietspaden aan. 
Voorrang krijgen de wegen die belangrijk zijn voor de hulpdiensten 
en voor het openbaar vervoer. Ook de parkeerterreinen van bijvoor-
beeld het ziekenhuis en het rusthuis worden altijd zo snel mogelijk 
bestrooid. Op schooldagen volgen de strooiploegen bovendien an-
dere rondes dan tijdens het weekend of vakanties. In een tweede 
fase trekken de strooidiensten naar de belangrijkste wegen binnen 
woonwijken en naar plaatsen waar de hulpdiensten gladheid gemeld 
hebben. Pas in de derde fase strooien de diensten op aanvraag.

Vorige winter droegen veel inwoners hun steentje bij door na 
sneeuwval de stoep voor hun woning sneeuw- en ijsvrij te maken. 
Het stadsbestuur dankt deze mensen en doet een oproep om dit te 
blijven doen. Het is niet alleen een daad van goed burgerschap, het is 
ook een verplichting die sinds 1942 in onze stad van kracht is.
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niet alleen gezelligheid op donkere winterdagen

In december staat ons hoofd eerder naar feesten en gezelligheid, dan naar de 
onaangename kanten van de winter. Toch moeten we daar ook bij stilstaan. 
De jaarlijks terugkerende inbrakenplaag op donkere winterdagen is zo’n pijn-

punt waar we uw aandacht voor vragen. Vorig jaar vonden meer dan de helft van de inbraken in onze 
stad plaats in de donkere wintermaanden. En niet ’s nachts, maar overdag en in de vooravond.

Voorkomen is beter dan genezen. Dit geldt zeker voor het beveiligen van uw woning tegen inbraken.

Het wordt vroeg donker en 's morgens laat licht, waardoor in de huizen vaker de lichten worden aan-
gestoken. Dit is natuurlijk heel normaal, maar: wat doet u als u weg bent? Heel wat maatregelen zijn 
zo eenvoudig dat ze vaak over het hoofd worden gezien. Toch vormen ze de eerste en essentiële stap 
van een correcte beveiliging. Enkele voorbeelden: sleutels goed beheren, op vakantie gaan en het huis 
toch een bewoonde indruk geven, tijdig de hagen snoeien, registreren van waardevolle voorwerpen, 
deuren en ramen met sleutel sluiten zelfs bij korte afwezigheid, ... Als u alle lichten uitdoet, kunnen de 
inbrekers makkelijker zien wanneer u niet thuis bent. Dit is het moment waarop de inbrekers wachten! 
Maar u kunt dit voorkomen door bijvoorbeeld licht in huis te laten branden met behulp van een tijd-
klok. Of u kunt buitenverlichting aanbrengen. Inbrekers vermijden plaatsen waar licht brandt.

Natuurlijk staat u er niet alleen voor. Onze politiemensen besteden in deze maanden extra aandacht 
aan uw woning. Zij organiseren verschillende anti-inbraakacties en voeren regelmatig extra controles 
uit. Ook kunt u altijd bij hen terecht voor advies over het beveiligen van uw woning.

Als we de handen in elkaar slagen, kunnen we samen deze inbraakplaag tegengaan. Vergeet niet: 
veiligheid is een taak van iedereen.

Prettige feestdagen! Uw burgemeester, 
Jan Peeters

voorwoord...

STADSkrant

de postbode vraagt hulp

kerstmis in de stadpagina 14 en 15
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Strooidienst staat klaar

Ook voor de postbodes zijn de gladde wegen tijdens de winter geen 
pretje, zeker wanneer de weg naar de brievenbus geblokkeerd 
wordt door vuilniscontainers of opgeruimde sneeuw. De postbode 

vraagt daarom om de weg naar de brievenbus zo veel mogelijk vrij 
te houden. Zo kan hij ook in de winterperiode zijn werk zo vlot mo-
gelijk uitvoeren. Uw postbode dankt u.
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Aankondigingen voor de Stadskrant van januari 
moeten uiterlijk op maandag 3 december bij de 
redactie zijn. De redactie heeft het recht 
inzendingen te weigeren, in te korten en te 
wijzigen.

DRUK: Drukkerij Bulckens
gedrukt op 100 % gerecycleerd papier

Bericht aan onze lezers buiten Herentals en in 
het buitenland

Als abonnee van de Stadskrant ontvangt u het 
gemeentelijk informatieblad van Herentals met 
bpost. 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 
Dienstverlening > Actueel > 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.

STADS
krant

WETENSWAArD

Infoavond over ruimtelijk uitvoeringsplan engelse Wijk

De stad is bezig met de opmaak van een ruimtelijk uitvoeringsplan voor de Engelse Wijk. Op maan-
dag 17 december kunt u hierover een infoavond bijwonen in cultuurcentrum 't Schaliken. De toe-
lichting start om 19.30 uur. 

Het militaire gebied wordt omgezet naar woongebied en zal bovendien plaats bieden aan de eerste 
graad van een secundaire school. Het ruimtelijk uitvoeringsplan vormt de basis voor de steden-
bouwkundige voorschriften die de goede ruimtelijke ordening in de woonwijk moeten garanderen.

Meer informatie: 
dienst ruimtelijke ordening, administratief centrum, Augustijnenlaan 30, 
tel. 014-28 50 50, ruimtelijke.ordening@herentals.be

Herfst- en Winterwandelingen 

De begeleide wandeling vertrekt 
op zondag 2 december om 14.30 
uur aan de Brink (Bosbergen 1) 
en komt daar tussen 16.30 en 
17 uur terug aan. De Herfst- en 
Winterwandelingen lopen nog 
tot 31 maart 2013. De volledige 
kalender vindt u op www.uitin-
herentals.be/toerisme en in de 
brochure bij de dienst toerisme. 
Inschrijven is niet nodig en deel-
nemen is gratis.

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

Openbare verkoop brandweervoertuigen 

Op woensdag 19 december organi-
seert het stadsbestuur een open-
bare verkoop van twee brand-
weervoertuigen. Het ene is een 
Ford Galaxy uit 1997. Het voertuig 
heeft zeven zitplaatsen en werd 
het laatst gekeurd in januari 2012. 
Het andere voertuig is een ford 
Transit uit 1991, die het laatst ge-
keurd werd in december 2011. 
De openbare verkoop start om  
11 uur en vindt plaats in de brand-
weerkazerne (Oud-Strijderslaan 3). 
U kunt de voertuigen bekijken van-
af 10 uur. Meer technische informatie over de voertuigen kunt u opvragen bij de brandweer van  
Herentals.

Meer informatie: 
brandweer Herentals, Oud-Strijderslaan 3, tel. 014-25 82 10, 
herentals@brandweervlaanderen.be
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extra openingsuren 
dienst toerisme 

Om u tijdens de eindejaarsperiode be-
ter van dienst te zijn, is de dienst toeris-
me open op zondagen 9, 16 december 
en 23 december, telkens van 13 tot 17 
uur. Als u op zoek bent naar een leuk 
eindejaarscadeau, denk dan ook eens 
aan een puzzel met de Lakenhal, Le 
Paige, de Zandkapel en de Sint-Bavo-
kerk. De puzzel (1000 stukjes, 68,5 bij 
48 centimeter) kost slechts 10 euro. U 
kunt bij de dienst toerisme ook terecht 
voor de Helemaal Herentals Kadoche-
ques. Deze cadeaucheques zijn een 
ideaal geschenk. U kunt ermee terecht 
in de meeste handelszaken in het cen-
trum van Herentals. Een volledige lijst 
van de deelnemende handelaars vindt 
u op www.helemaalherentals.be. De 
dienst toerisme is gesloten op 25 en 
26 december en 1 januari. Op 24 en 31 
december is de dienst in de namiddag 
gesloten.

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

Uw waterfactuur
Goed geregeld = geld gespaard 
Sinds vorig jaar bestaat er een nieuw reglement op de ver-
koop van leidingwater. Dit nuttige document zet de rechten 
en plichten van gebruikers en watermaatschappijen op een 
rijtje. Maar het reglement is niet voor iedereen eenvoudig 
te begrijpen. De Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) bun-
delde daarom de belangrijkste rechten en plichten rond 
leidingwater. 

Wat kost water eigenlijk?
Op uw waterfactuur staat een bedrag van uw abonne-
ment en een bedrag voor uw waterverbruik. Het bedrag 
voor uw waterverbruik bestaat uit drie delen: 

• de levering van het water
• het vervoer van het afvalwater
• de zuivering van het afvalwater

Bejaarden, leefloners en mensen met een handicap betalen minder voor het vervoeren en 
zuiveren van het afvalwater. Zij moeten wel aan een aantal voorwaarden voldoen. U kunt  
hiervoor het beste contact opnemen met het OCMW (tel. 014-24 66 66) of met PIDPA  
(tel. 0800-90 300). 

Weetje
U betaalt ongeveer 3,70 euro voor 1 kubieke meter (1.000 liter) water. Voor de prijs van  
1 liter flessenwater koopt u dus 300 liter leidingwater. 

rechten en plichten in een notendop
• Elke officiële inwoner van een adres heeft recht op 15 kubieke meter gratis leidingwater. 

Wel moet u betalen voor uw abonnement en het vervoer en de zuivering van afvalwater.
• U hebt recht op een gratis controle als u een probleem hebt met de watermeter, de hoofd-

leiding, de kwaliteit van het water, of als u een lek denkt te hebben. Als er meer nodig is dan 
een eerste controle, kan de watermaatschappij u dit aanrekenen. 

• U bent verplicht om uw meterstand door te geven en u moet de rekening van de water-
maatschappij betalen. Als u dat niet doet, kan uw water afgesloten worden. Als u de factuur 
moeilijk kunt betalen, kunt u een afbetaling bespreken met de watermaatschappij. 

Bescherm uw waterleiding tegen de koude
Water zet uit wanneer het bevriest. Hierdoor ontstaan scheurtjes in de waterleiding. U merkt 
deze scheurtjes pas op als het opnieuw begint te dooien. Uw leiding kan dus tijdens de winter 
extra bescherming gebruiken. Breng daarom isolatie aan tussen de buitenmuur en de water-
leiding. Bij extreme koude is het nodig om ook isolatie rond de leidingen aan te brengen. Als 
u uw woning voor een langere periode verlaat, draai dan de hoofdkraan dicht en laat de bin-
nenleidingen leeglopen. Stilstaand water bevriest immers sneller. 

Als uw leiding toch bevroren is, kunt u ze op een rustige wijze ontdooien door er met een 
haardroger over te blazen. Let op, een te hevige opwarming kan de leiding toch doen barsten. 
Als uw leiding gebroken is, moet u onmiddellijk de hoofdkraan afsluiten. Als het gaat om een 
zichtbaar lek, laat u dit onmiddellijk herstellen. Maar een lek kan ook onzichtbaar zijn. Een on-
zichtbaar lek kan niet alleen veel schade veroorzaken, maar ook schiet het verbruik de hoogte 
in. De ‘lek-check’ op www.vmm.be/waterloket vertelt stap voor stap hoe u een verborgen lek 
efficiënt kunt opsporen. Als het lek zich op de PIDPA-leiding bevindt, of als uw watermeter 
stuk gevroren is, neemt u contact op met PIDPA (tel. 0800-90 300).

Meer informatie: www.vmm.be/waterloket of gratis nummer 1700

GOED 
GEREGELD    
= 
GELD 
GESPAARD

www.vmm.be/waterloket
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Woonproject eigen 
Haard in de zandstraat

In de vorige editie van de Stadskrant 
stond een fout in het artikel over  
het nieuwe woonproject van Eigen 
Haard in de Zandstraat. Het woonpro-
ject omvat vier appartementen met 
twee slaapkamers en een dakappar-
tement met drie slaapkamers. In het 
artikel van november stond foutief 
dat het om vijf appartementen met 
twee slaapkamers ging. De wachtlijst 
voor het nieuwe project is ondertus-
sen open. Geïnteresseerde kandidaat-
huurders kunnen zich nog altijd aan-
melden.

Meer informatie: 
Eigen Haard, Augustijnenlaan 28/6, 
tel. 014-85 98 00, 
www.eigen-haard.be

nieuwe computerlessen
in 't Peeseeke

’t Peeseeke is het openbaar computer-
lokaal van het OCMW. Wie thuis geen 
computer heeft, kan er gratis gebruik 
maken van computers met internet. 
Dit kan op donderdag en vrijdag van 
10 tot 12 uur en op maandag, dinsdag, 
woensdag en donderdag van 13 tot 16 
uur. Vanaf januari 2013 kan dat ook op 
maandag van 18 tot 20 uur. Er is tijdens 
de openingstijden een begeleider aan-
wezig. ’t Peeseeke is gesloten op feest-
dagen en in het weekend. In januari 
gaan er verschillende nieuwe lessen-
reeksen van start. De lessenreeksen 
omvatten computerwegwijs, internet 
en e-mail, Word, Excel, Powerpoint en 
digitale fotografie. 

NIEUW ADrES: Campus Spiegelfabriek, 
Lierseweg 132/A, naast de Kringwinkel. 

Meer informatie: 
’t Peeseeke, tel. 014-24 66 97, 
info@peeseeke.be

de mooiste start begint met een stop
Een zwangerschap is een heuglijke gebeurte-
nis. Veel zwangere vrouwen stellen zich de 
vraag of tabak, drugs of alcohol mogen tijdens 
de zwangerschap. Het antwoord is duidelijk.  
De kleinste hoeveelheid alcohol, tabak of 
drugs kan de ontwikkeling van het kind 
schaden. De veiligste keuze is dus om tij-
dens de zwangerschap en de borstvoe-
dingsperiode heel voorzichtig te zijn. De 
Vlaamse overheid startte daarom een in-
formatiecampagne over de risico’s van 
drank en drugs tijdens de zwangerschap. 
U vindt alle informatie in de brochure of op  
de website van de campagne. De brochure 
vindt u bij huisartsen, gynaecologen, apothe-
ken en bij Kind en Gezin.

Meer informatie: 
www.druglijn.be 

Borstvoedingorganisatie La Leche League  
Elke maand organiseert La Leche League (LLL) borstvoedingsbijeenkomsten voor aanstaande 
en voedende moeders met hun baby's. Ook vaders en andere geïnteresseerden zijn welkom. 
Onderwerpen zijn bijvoorbeeld 'Borstvoeding, gezond voor moeder en baby', 'De eerste we-
ken met de baby', 'Het voorkomen en oplossen van problemen' en 'Het introduceren van ander 
voedsel'. De bijeenkomsten vinden plaats op zaterdag 15 december, 19 januari, 23 februari, 16 
maart, 13 april, 25 mei, 29 juni, 27 juli en 24 augustus van 10 tot 12 uur op de zolder van het 
Oud Gasthuis (Nederrij 133/A). Deelnemen kost 3 euro voor donateurs van LLL en 5 euro voor 
niet-donateurs. U kunt zich inschrijven via indra.vansprungel@lalecheleague.be

Meer informatie: 
www.lalecheleague.be

Peuters & zo  
ISOM, de intergemeentelijke samenwerking van de OCMW’s van de Middenkempen, start op 
4 december in de campus Spiegelfabriek (Lierseweg 132/A) met het speelpunt Peuters & Zo. 
Kinderen tot drie jaar kunnen in Peuters & Zo wennen aan andere kinderen, een andere om-
geving en andere volwassenen. Zo wordt de drempel naar de kleuterschool verlaagd. Twee 
begeleiders houden toezicht en bezorgen de peuters een leuke voormiddag. 

Ouders en grootouders blijven de hele voormiddag aanwezig en kunnen gezellig met elkaar 
praten terwijl de kleintjes spelen. Zij kunnen elkaar ook bijstaan bij de opvoeding van hun kind. 
Het peuterspeelpunt is gratis. De kinderen krijgen een stuk fruit, ouders en grootouders een 
drankje en een versnapering. U hoeft niet in te schrijven of te reserveren. Peuters & Zo is open 
op dinsdag van 9 tot 12 uur.

Meer informatie: 
coördinator Lieze Van Orshaegen, tel. 014-24 66 47, lieze.vanorshaegen@isom.be

De mooiste 
start begint 
met een 

stop

Wat men ook zegt ... 
door niet te drinken, 

niet te roken en 
geen drugs te gebruiken, 

geef je je kind zonder twijfel 
de beste start. 
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MOBILITEIT

Sinds enkele maanden bevindt zich op het perron van het station in Herentals een fietspunt. U kunt er terecht voor heel wat interessante 
dienstverlening. We zetten de diensten van het fietspunt dan ook graag even op een rijtje.

Het Fietspunt, ook voor u

toezicht en onderhoud fietsenstallingen

De medewerkers van het fietspunt houden enkele keren per dag een 
toezichtsronde in de fietsenstallingen in en rond het station. Ze con-
troleren of de fietsen ordelijk en correct gestald zijn en ruimen zwerf-
vuil op. Achtergelaten fietsen krijgen een merkteken. Na een bepaalde 
tijd, en in samenwerking met de politie en stadsdiensten, worden deze 
‘weesfietsen’ uit de rekken gehaald. Op deze manier blijven alle fiet-
senstallingen voor iedereen toegankelijk.

Fietsherstel volgens het thuiskom-principe

Het fietspunt wil gestrande fietsers maar al te graag helpen. Een fiets-
herstelling gebeurt volgens het thuiskom-principe. U kunt een lekke 
band laten repareren, of een remblokje laten vastzetten. Zo kunt u 
vlotjes en vooral veilig terug naar huis. Voor periodiek onderhoud aan 
uw fiets of gewone herstellingen stuurt het fietspunt u door naar een 
plaatselijke fietsenmaker. 

Verhuur toeristenfietsen

Het fietspunt verhuurt toeristenfietsen. Zo kan elke toerist com-
fortabel genieten van de streek. Groepen reserveren vooraf via 
 info@fietsenatelier.be. De huur van een toeristenfiets kost 9 euro per 
dag. Medewerkers van het PWA maken de fietsen schoon na elke ver-
huring. 

Blue Bike 

Het fietspunt verhuurt ook Blue Bikes. Dat zijn fietsen die u deelt met 
andere fietsers. U betaalt per jaar een bijdrage van 10 euro, en per dag 
3 euro per gehuurde fiets. Als u een Blue Bike-ledenkaart hebt, dan 
kunt u Blue Bikes huren in bijna heel België. Meer informatie vindt u 
op www.blue-bike.be.

Fietsgraveren

Het fietspunt graveert ook fietsen. Als een gegraveerde fiets na dief-
stal teruggevonden wordt, kan die via de gravure snel aan de eige-
naar terugbezorgd worden. Het graveren vindt plaats op elke derde 
woensdag van februari, april, juni, september en november tussen  
12 en 16 uur. U kunt uw fiets ook laten graveren op elke derde zater-
dag van januari, maart, mei, juli, augustus, oktober en december op 
het verkeerspark van Herentals.

Fietswash

U kunt uw fiets een wasbeurt laten geven. Dat kost 5 euro. 

Openingstijden

Het fietspunt is elke werkdag open van 7 tot 19 uur.

meer informatie

fietspunt, station Herentals, gsm 0473-86 60 37 

met de Feestbus 
veilig door het eindejaar
Het stadsbestuur werkt ook dit jaar mee aan het project feest-
bussen van De Lijn. Met de feestbussen kunnen inwoners van 
Herentals, Noorderwijk en Morkhoven tijdens eindejaarsnacht en 
op nieuwjaarsdag gratis met de bussen van De Lijn rijden. Tickets 
zijn verkrijgbaar in het administratief centrum, bij de jeugddienst, 
in de bibliotheek en bij de dienst toerisme. Breng zeker uw iden-
titeitskaart mee. Behalve uw ticket krijgt u meteen een speciaal 
dienstregelingenboekje mee.

Bekijk onze dienstregelingen 
op www.delijn.be

Onze chauffeurs 
brengen je veilig 
thuis op oudejaar!
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Wat bij een ernstig incident?

De federale overheid start in november met een grote campagne 
over zogenaamde Seveso-incidenten, en wat u als burger bij zo’n in-
cident moet doen. Aangezien Herentals op zijn grondgebied en in de 
wijde omgeving ook een aantal Seveso-bedrijven heeft staan, onder-
steunt de stad deze campagne. 

Wat betekent Seveso?

Seveso verwijst naar een industrieel ongeval uit 1976 nabij de stad 
Seveso in Italië. Sinds deze ramp bepalen de Europese Seveso-richt-
lijnen de preventie- en veiligheidsmaatregelen die Seveso-bedrijven 
moeten nemen. 

Een Seveso-onderneming is een onderneming die gevaarlijke stoffen 
behandelt, produceert, gebruikt of opslaat. Het kan gaan om raffina-
derijen, petrochemische vestigingen, chemische fabrieken, aardolie-
depots, opslagplaatsen voor explosieve stoffen, … 

Net zoals alle Seveso-bedrijven in ons land moeten ook de risicobe-
drijven in en rond Herentals voldoen aan de strengste veiligheids-
normen. Toch kan een incident niet volledig uitgesloten worden. 
Daarom is het belangrijk dat u de beschermingsacties kent die u 
moet ondernemen bij een incident.

Wat moet u doen bij een incident?

In een crisissituatie kunt u te maken hebben met de gevolgen van 
brand, een ontploffing of een giftige uitstoot. Deze drie reflexen bie-
den u de beste bescherming.

• Ga binnen in het dichtstbije gebouw
• Sluit ramen en deuren
• Volg de media (radio, televisie, nieuwssite)

Waar vind ik meer informatie?
Op de website www.seveso.be vindt u informatie over de preventie-
maatregelen van bedrijven en overheden. U vindt er informatie over 
de manier waarop u kunt worden gealarmeerd en wat u zelf kunt 
doen om u te beschermen. In het administratief centrum vindt u een 
gratis brochure met de belangrijkste informatie. 

In Herentals zijn heel wat buurtvrijwilligers aan het werk. Ze ruimen 
het zwerfvuil in hun buurt op of onderhouden bloemperkjes en gazon 
in hun straat. Het stadsbestuur apprecieert de inzet van deze buurt-
vrijwilligers en wil hen hiervoor graag even in de bloemetjes zetten. 
Er zijn in Herentals ongetwijfeld nog meer mensen die hun buurt uit 
eigen beweging netjes houden. Als u zich aanmeldt als buurtvrijwilli-
ger, kan het stadsbestuur u hierbij ondersteunen. De steun bestaat uit 
het uitlenen van klein gereedschap: een hark, een bezem, werkhand-
schoenen en extra vuilniszakken voor restafval en pmd. 

Meer informatie: 
dienst preventie, administratief centrum, 
Augustijnenlaan 30, tel. 014-28 50 50

Waar het proper is, blijft het prober       

test alarmsirene Seveso

Op het dak van het administratief centrum bevindt zich een elek-
tronische alarmsirene van het crisiscentrum van de federale Over-
heidsdienst Binnenlandse Zaken. Zulke alarmsirenes staan in heel 
België in de buurt van de Seveso-bedrijven. Ze moeten de bevol-
king waarschuwen bij een noodsituatie. Op de eerste donderdag 
van elk trimester worden de sirenes getest. Tijdens deze test bren-
gen de sirenes een luide huiltoon voort, gevolgd door de gesproken 
boodschap: ‘proefsignaal’. Dit wordt eenmaal herhaald. De hele 
test duurt ongeveer één minuut. Bij echt gevaar klinken de huilto-
nen veel langer.

Volgende test: donderdag 3 januari 2013

Meer informatie: 
dienst noodplanning, administratief centrum, 
Augustijnenlaan 30, tel. 014-28 50 50
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tips voor veilige eindejaarsfeesten

De eindejaarsfeesten zijn het uitgelezen moment om met familie 
en vrienden samen te komen en gezellig te feesten. De stad geeft u 
graag enkele tips om te voorkomen dat vuurwerk, kaarsen en fondue 
uw feest verknallen.

Samen rond de kerstboom
• Wilt u een echte kerstboom? Koop dan een exemplaar met wortel.  
 Geef de boom regelmatig water, zodat hij niet uitdroogt.
• Hang geen brandbare spullen in de kerstboom.
• Gebruik geen haarlak of kunstsneeuw in een echte kerstboom.
• Plaats nooit echte kaarsjes in de boom of in de buurt van de boom.
• Zet de kerstboom niet te dicht bij de gordijnen of bij andere  
 brandbare spullen.
• Controleer de bedrading van de kerstboomverlichting op  
 beschadigingen.
• Gebruik ledverlichting. Die geeft minder warmte af en verbruikt  
 minder energie.
• Doe de verlichting uit als u gaat slapen of het huis verlaat.
• Hang geen brandbare slingers of takken aan de muur of het  
 plafond.

Sfeervol kerstlicht
• Zet kaarsen in een stevige houder op een vlakke ondergrond.
• Gebruik nooit een kandelaar die gemaakt is van brandbaar materi-
aal, zoals hout of plastic.
• Steek de kaarsen in een kerststukje niet aan.
• Laat kinderen nooit alleen met brandende kaarsen, ook niet voor 
heel even.
• Plaats kaarsen of theelichtjes op een plek die u altijd kunt zien. Zet 
ze niet in de buurt van brandbare voorwerpen.

Gezellig tafelen
• Gebruik een elektrisch toestel voor fondue of gourmet. Maak de 
 draad met plakband vast aan de tafel en de vloer, zodat niemand  
 over de draad kan struikelen.
• Vul brandspiritus niet bij aan tafel of nabij vuur. Wacht tot de  
 brander afgekoeld is.
• Zet het fondue- of gourmetstel op een onbrandbare ondergrond.
• Leg een blusdeken klaar.
• Gooi nooit water op brandende toestellen. Dit geeft een grote  
 steekvlam.

Vuurwerk zonder ongelukken
• Lees de gebruiksaanwijzing van het vuurwerk voor u het gebruikt. 
• Stel een bob aan. Hij blijft nuchter en steekt het vuurwerk aan.
• Gebruik een aansteeklont in plaats van lucifers of een aansteker.
• Gaat uw vuurwerk niet af? Steek de weigeraar dan niet opnieuw  
 aan.
• Steek vuurwerk af op een veilige plaats. Houd voldoende afstand  
 van mensen, huizen, auto’s, …
• Gebruik geen voetzoekers. Ze zijn onvoorspelbaar en dus  
 gevaarlijk. 

Bij brand belt u 112. Als de rook het zicht niet belemmert, kunt u 
één bluspoging wagen. Vlucht tijdig!

Bescherm uw woning tegen inbraak

Een woninginbraak is niet alleen een financiële catastrofe, de 
slachtoffers betalen ook een hoge emotionele prijs. Veel mensen 
beschouwen inbraak als een van de meest traumatiserende crimi-
naliteitsvormen. Het kan maanden duren voor het slachtoffer de 
schok te boven is gekomen.

Samen met de politie kunt u echter heel wat ondernemen om in-
braak te voorkomen. Als u uw woning wilt beveiligen, geeft de po-
litie u gratis anti-inbraakadvies. U kunt ook de politie laten weten 
wanneer u op vakantie gaat. De politie en de gemeenschapswach-
ten houden uw woning gratis in de gaten tijdens uw afwezigheid. 
U vindt de aanvraagformulieren op www.politieneteland.be of op 
het politiekantoor. 

Wat nu gedaan?

Wanneer u thuis bent en u verdachte geluiden hoort, dan volstaat 
het meestal om het licht aan te steken of lawaai te maken om de 

 

 
inbreker op de vlucht te doen slaan. Wordt u toch geconfronteerd 
met een inbreker, probeer dan kalm te blijven. Doe wat u gevraagd 
wordt en ga geen gevecht aan. Observeer de dader zo goed moge-
lijk en probeer het vluchtmiddel en de vluchtrichting na te gaan.

Waarschuw daarna zo vlug mogelijk de politie en maak een lijst op 
van wat gestolen is (voeg hier foto's van uw kostbaarste voorwer-
pen aan toe). Licht ook uw verzekeraar en uw financiële instelling 
in.

Als u bij uw thuiskomst vaststelt dat er werd ingebroken, ga dan 
niet naar binnen maar breng de politie op de hoogte. Laat alles 
onaangeroerd en wacht op hun komst.

Meer informatie: 
politie Neteland, Molenvest 23, tel. 014-24 42 00, 
info@politieneteland.be, www.politieneteland.be
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Inedito
Hummel en 
Mendelssohn
Zondag 16 december om 11 uur  
in de Lakenhal

UITVErKOCHT

Olympique dramatique 
en Lazarus 
Niets is onmogelijk
Donderdag 20 december om 20 uur 
in de schouwburg

84 jaar geleden schreef de russische 
schrijver Nikolaj Erdman het toneelstuk 
De zelfmoordenaar. Door de openlijke kri-
tiek op het Sovjetsysteem werd Erdman 
na een georganiseerde repetitie voor 
het ‘Hoofdcomité voor repertoire’ en 
de partijcommissie verbannen. LAZArUS 
en Olympique Dramatique maken van 
De zelfmoordenaar een eigen bewerking 
onder het dak van het Toneelhuis. Niets is 
onmogelijk is hun eerste samenwerking 
op de planken. 

Toegang: 18 euro / 15 euro 
(Vriendenprijs)

kopergietery / nIe (+6 jaar) 
Twist
Zaterdag 1 december om 19 uur in de schouwburg

Twist is een arme jongen met veel ideeën. Hij berooft 
mensen van hun diepste geheimen en houdt die he-
lemaal voor zichzelf. In het holst van de nacht gaat 
de jongen met zijn bijzondere buit aan de slag. Hij 
creëert er een wereld vol dromen mee, een wereld 
waarin alles mogelijk is. Met Twist duiken het Gentse 
creatiehuis Kopergietery en het internationale gezel-
schap NIE onder in de wereld van verloren geheimen 
en bekende musicals. 

Toegang: 8 euro / 5 euro (Vriendenprijs)

LOd / Josse de Pauw, Jan kuijken en George Van dam 
Die siel van die mier
Zondag 2 december om 20 uur in de schouwburg

Wat hebben mensen en insecten gemeen? In de mu-
ziektheatermonoloog Die siel van die mier vertolkt 
Josse De Pauw een oude geleerde, die in de wrieme-
lende insectenwereld een geschikte metafoor ziet 
voor de chaos en passie van het menselijke gemoed. 
Tijdens zijn laatste, langzaam ontsporende lezing laat 
de professor vooral in zijn eigen ziel kijken.

Toegang: 16 euro / 13 euro (Vriendenprijs)

de leerkrachten woord van de Herentalse muziekacademie  
Toon Tellegen 
Donderdag 13 december om 20 uur in de foyer

De leerkrachten woord van de Herentalse muziekacademie brengen teksten van Toon Tellegen uit 
Ik wou …  Deze voordracht maakt deel uit van de tentoonstelling met portretten van Ingrid Godon.

Toegang: 5 euro / 3 euro (Vriendenprijs)

Günther neefs   
Günther Neefs 21  
Zaterdag 15 december om 20 uur in de schouwburg

Al 21 jaar is de warme stem van Günther Neefs een vaste 
waarde in onze muziekwereld. In zijn nieuwe theatershow 
wil hij u in vervoering brengen met een terugblik op dit rijke 
verleden. Günther Neefs 21 is een stijlvolle en aantrekkelijke 
avond voor een ruim publiek. Günther Neefs stelt die avond 
elf nieuwe liedjes voor die geschreven werden door onder 
meer Ronny Mosuse, Bart Peeters en Jan Leyers. Deze samen-
werking resulteerde in zijn elfde album.

Toegang: 16 euro / 13 euro (Vriendenprijs)
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Ongericht enthousiasme 
Ongericht Enthousiasme 
Zaterdag 22 december om 20 uur 
in de schouwburg

Ongericht Enthousiasme is een nieuw cabaret-
trio met Michel Verkinderen, Kevin Bellemans en  
Philippe Verkinderen. Zij leerden elkaar kennen  
tijdens het maken van een kindervoorstelling en 
besloten om hun samenwerking voort te zetten 
met humoristische voorstellingen. Begiftigd met 
een absoluut onvermogen tot concentratie laat 
Ongericht Enthousiasme zich zo goed als nooit 
verleiden tot een samenhangende show. Het trio 
probeert elk causaal verband uit de weg te gaan en 
hoopt het publiek geen enkel dieper inzicht bij te 
brengen. 

Toegang: 12 euro / 9 euro (Vriendenprijs)

Ingrid Godon   
Workshop portrettekenen (+8 jaar)
Donderdag 27 december 2012 om 14 uur in de foyer 

Ingrid Godon geeft een workshop portrettekenen met als leidraad de prenten uit het boek Ik wou 
… Geschikt voor kinderen van 8 tot 12 jaar. 

Toegang: 8 euro / 5 euro (Vriendenprijs)

Op zoek naar een repetitielokaal?   
Cultuurcentrum ’t Schaliken verhuurt twee 
repetitielokalen. Die zijn onder meer ge- 
schikt voor muziekgroepen en theater-
gezelschappen. Eén van de repetitielo-
kalen is uitgerust met een zanginstallatie 
en een drumstel. De huurprijs is 10 euro 
voor vier uur. De waarborg bedraagt  
125 euro.

Vrijetijdspas   
Houders van een Vrijetijdspas hebben recht op 50 procent korting op de normale toegangsprijs. 
Inwoners van Herentals die op een of andere manier minder kansen krijgen in onze samenle-
ving, kunnen de Vrijetijdspas aanvragen. Dat kan bij de dienst sociale zaken (Augustijnenlaan 30), 
de jeugddienst (Stadspark z/n), De Dorpel (Sint-Waldetrudisstraat 37), JAC (Hofkwartier 23), de  
sociale dienst van het OCMW (Nederrij 133/A) en De Klink (Nederrij 115).

de geweldige beer 
(+7 jaar) 
Woensdag 26 december om 14.30 uur 
in de schouwburg

Jonathan is elf jaar en brengt zijn va-
kanties door bij opa, die aan de rand 
van een reusachtig bos woont. Dit jaar 
mag kleine zus Sophie mee. Als een 
gigantische, duizend jaar oude beer  
Sophie meeneemt, moet Jonathan 
doordringen in het hart van het woud 
om zijn zus te bevrijden. In deze prach-
tige animatiefilm vol actie en avontuur 
leren een broer en een zus om voor  
elkaar te zorgen, en voor een gewel-
dige beer met een gouden hart. De  
geweldige beer is een Deense anima-
tiefilm uit 2011 van regisseur Esben 
Toft Jacobsen. De film is Nederlands 
ingesproken en duurt 77 minuten.

Toegang: 5 euro / 3,50 euro 
(Vriendenprijs)

de rouille et d’os   
Woensdag 26 december om 20 uur 
in de schouwburg

De rouille et d’os is een frans-Belgische 
film uit 2012 van regisseur Jacques  
Audiard. De film werd verkozen tot bes-
te film op het filmfestival van Londen en 
genomineerd voor een Gouden Palm in 
2012. Ali is een werkloze twintiger die 
zijn zoontje Sam alleen opvoedt. Ze ver-
laten het grauwe Noord-frankrijk om 
bij Ali's zus in het zonnige Zuid-frankrijk 
in te trekken. In de hoofdrollen herkent 
u Matthias Schoenaerts en Marion  
Cotillard. De film duurt 115 minuten.

Toegang: 5 euro / 3,50 euro 
(Vriendenprijs)

Info en tickets: 
Cc ’t Schaliken, Grote Markt 35, Herentals
cultuurcentrum@herentals.be, www.schaliken.be, tel 014-28 51 30

fILM
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annelies thys, Izabel angerer, Sabine Coenegrachts, 
anette dieles-Van dijk en ellen Van Huffel
Zonder titel, 2012
Van zaterdag 24 november tot en met zondag 16 december
Open op woensdag, donderdag, vrijdag, zaterdag en zondag van 14 tot 17 uur
Kasteel Le Paige

Sabine Coenegrachts, Ellen Van Huffel, Izabel Angerer (Oostenrijk), Annette Dieles - van Dijk 
(Nederland) en de Herentalse Annelies Thys verwarmen Le Paige met een groepsexpositie. Een 
amalgaam dat uitstekend tot zijn recht komt op een van de mooiste, historische en eclectische 
plekjes van de stad Herentals. De dames betrekken de kasteelkamers, elk met hun eigen verhaal 
en invalshoek, geuit in tekeningen, installaties, objecten, film of grafiek. De toegang is gratis.

kim duchateau 
Het jaaroverzicht in cartoons
Van zaterdag 1 tot en met zondag 23 december
Open op woensdag, donderdag, vrijdag, zaterdag en zondag van 14 tot 17 uur
Lakenhal

Naast kerstbomen, kalkoenen en bob-campagnes 
zijn eindejaarsoverzichten een vaste waarde in de 
laatste dagen van het jaar. Het jaaroverzicht van  
’t Schaliken komt van Kim Duchateau, die voor u zijn 
beste cartoons uit 2012 selecteert. De meest memo-
rabele gebeurtenissen en de kleinste nieuwtjes uit 
het voorbije jaar vormen de grondstof. Cc ’t Schaliken 
duidt de prenten met een overzicht van krantenarti-
kels waarmee de cartoons de draak steken. De toe-
gang is gratis.

Ingrid Godon 
Ik wou …
Van zaterdag 8 december tot en met 
zondag 23 december
Open op woensdag, donderdag, vrijdag, 
zaterdag en zondag van 14 tot 17 uur
Foyer cc ’t Schaliken

Met Ik wou …. breekt de Vlaamse illustratrice Ingrid 
Godon met haar gebruikelijke, vrolijke, kleurrijke en 
lachende kindergezichten. Zij liet zich inspireren door 
de ovale fotolijsten in de slaapkamer van haar groot-
ouders. Het resultaat is een portrettengalerij van 
fragiele en volkse kindermensjes. Jeugdauteur Toon 
Tellegen schreef bij de illustraties mijmeringen neer 
uit de onvervulde levens van de getekende kinderen. 
Soms op lichte toon, dan weer grimmig, maar steeds 
in perfect evenwicht met de illustraties. De toegang 
is gratis.

Vrede aan alle
wroeters van de stad
Sinds enkele weken heeft kasteel Le 
Paige een opmerkelijke gast in zijn 
voortuin. De uitvoeringsdiensten van 
de stad plaatsten er immers het stand-
beeld Mir. Dit monumentale standbeeld 
van rik Poot wenst vrede toe aan alle 
wroeters van de stad. Het beeld stond 
vroeger aan het vredegerecht, maar lag 
sinds 2004 in een loods in Mechelen. De 
stad is ten zeerste verheugd over de te-
rugkomst van het beeld.

kinderliedjes-  
tentoonstelling 
Oozewiezewatte
Oozewiezewatte, een interactieve ten-
toonstelling rond kinderliedjes, toert 
vanaf juli door de Kempen. Kinderen 
en volwassenen komen er liedjes te-
gen die ze vast wel kennen. Maar wist 
u ook dat het in Witte zwanen, zwarte 
zwanen niet over Engeland gaat, maar 
over Engel-land, het hiernamaals? Of 
dat het bekende Hoedje van papier in 
de negentiende eeuw eigenlijk spotte 
met de Nederlandse bezetter? De ten-
toonstelling loopt van 23 december tot 
27 februari in Hidrodoe (Haanheuvel 7). 
De toegang is gratis.

Meer informatie: 
tel. 014-22 97 40, 
info@kempenzingt.be, 
www.kempenzingt.be

TENTOONSTELLING
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ahoi, piraten!
Ahoi! In de kerstvakantie kiest de Grabbelpas het ruime sop en zet 
alle activiteiten in het teken van piraten. De activiteiten vinden plaats 
op maandag 24, woensdag 26, donderdag 27, vrijdag 28 en maandag 
31 december en op woensdag 2, donderdag 3 en vrijdag 4 januari. 
Alle hens aan dek op maandag 10 december vanaf 17 uur om in te  
schrijven voor de activiteiten, zowel online als aan de balie van de 
jeugddienst. Vanaf dinsdag 11 december kunt u ook telefonisch 
inschrijven. Het volledige programma verschijnt binnenkort op de 
website van de jeugddienst. Arr! Vergeet niet dat uw kind voor de 
kerstvakantie een Grabbelpas voor 2012 nodig heeft. Die kost vier 

euro; u kunt hem bestellen via de website van de jeugddienst. U kunt natuurlijk ook altijd even 
komen binnenwaaien. 

Quadrijden en uitstapje  
antwerpen
De jeugddienst biedt tijdens de kerstvakantie twee 
ProSWAPactiviteiten aan voor jongeren van twaalf  
tot zestien jaar. Op donderdag 27 december gaan 
we quadrijden in Lommel. Dat belooft pret en adrenaline voor alle jongeren. Deze activiteit 
duurt van 10 tot 14.30 uur. Vertrekken en aankomen doen we met de bus aan de jeugddienst. 
Deelnemen kost 14 euro.

Op donderdag 3 januari gaan we met de trein naar Antwerpen. We pikken een filmpje mee 
in het UGC, verorberen een ovenverse pizza en doen nog wat late eindejaarsinkopen. Lekker 
ontspannen en genieten van de laatste vakantiedagen. De juiste uren vindt u op de website 
van de jeugddienst. Deelnemen kost 9 euro.

Inschrijven kan online vanaf maandag 10 december om 17 uur via www.jeugddienstherentals.be 
of op de jeugddienst in het Stadspark. Telefonisch inschrijven kan vanaf dinsdag 11 december.

Inschrijvingen kunstbende 14 gestart 
De veertiende jaargang van Kunstbende, de wedstrijd in kunst voor jongeren, is gestart. Jon-
geren tussen de 13 en 19 jaar die de creativiteit door hun aderen voelen stromen, reppen zich 
via deze wedstrijd richting artistiek succes. Deelnemers kunnen gratis repeteren in cultuurcen-
trum’t Schaliken. Doe mee aan de voorronde in De Warande in Turnhout op zondag 3 maart 
2013. De winnaars van elke categorie (tekst, video, mode, …) strijden op zaterdag 11 mei 2013 
voor nationale roem tijdens de groots opgezette finale. Inschrijven kan tot en met maandag  
28 januari 2013 op www.kunstbende.be.

Meer informatie: 
www.kunstbende.be, www.warande.be/pagina/kunstbende, pieter.andriesen@warande.be

JEUGD

Chatdienst voor 
slachtoffers van 
seksueel misbruik
Nog elke dag komen kinderen en 
jongeren in contact met ongewenst 
seksueel gedrag. Child focus wil die 
 jongeren de kans geven om over deze 
ervaringen te praten. Hiervoor biedt 
Child focus voortaan ook de chat ‘Nu 
praat ik erover’ aan. Via deze chat kun-
nen jongeren in contact komen met 
gespecialiseerde medewerkers van 
Child focus. De chat is open op maan-
dag van 17 tot 21 uur, woensdag van 
14 tot 19 uur en donderdag van 16 tot 
19 uur. Het gratis telefoonnummer 116 
000 blijft natuurlijk ook bestaan.

Meer informatie: www.childfocus.be, 
www.nupraatikerover.be

nieuwjaarszangers  
Lakenhal
De Herentalse jeugdraad legt ook dit 
jaar de nieuwjaarszangers in de watten. 
Op oudejaarsdag trekken de Heren-
talse kinderen massaal de straat op om 
hun nieuwjaarswensen rond te zingen. 
De jeugdraad ontvangt de kinderen op 
maandag 31 december tussen 9 en 12 
uur voor de Lakenhal en trakteert hen op 
een wafel en een warme chocolademelk.

Meer informatie: jeugdraad Herentals, 
info@jeugdraadherentals.be, 
www.jeugdraadherentals.be

Online inschrijven, hoe werkt dat?
Surf naar www.jeugddienstherentals.be. Onder het linkermenu vindt u het Grabbelpas- en 
ProSWAPlogo. Een klik op uw voorkeur brengt u naar het juiste inschrijvingsformulier. Langs 
deze weg kunt u ook een Grabbelpas of ProSWAPpas voor 2012 bestellen.
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Meer informatie
Jeugddienst, Stadspark z/n, tel. 014-21 21 86, jeugddienst@herentals.be, www.jeugddienst-
herentals.be, www.facebook.com/jeugddienst.herentals

SPOrT

Sportkampen tijdens 
de kerstvakantie
Van 2 tot en met 4 januari 2013 kunnen 
kinderen en jongeren van zes tot zes-
tien jaar deelnemen aan sportkampen 
in De Vossenberg. Tijdens het kerst-
sportkamp (voor kinderen geboren in 
2005 en 2006) en het januarisportkamp 
(voor kinderen geboren in 2003 en 
2004) staan er verschillende bekende 
en minder bekende spelen en sporten 
op het programma. Deze kampen kos-
ten 45 euro. 

Tijdens het funsportkamp voor jonge-
ren geboren in 2002 en vroeger maken 
de deelnemers kennis met verschillen-
de wintersporten, zoals schaatsen en 
skiën op rol. Dit kamp kost 60 euro.

Inschrijven kan via het inschrijvingsfor-
mulier op 
www.uitinherentals.be/sportkampen, 
aan de balie van De Vossenberg of  
telefonisch via 014-28 52 50.

aqualessen  
Tijdens de kerstvakantie zijn er geen 
aqualessen.

Meer informatie
Sportdienst, De Vossenberg, 
Markgravenstraat 93, tel. 014-28 52 50, 
sportdienst@herentals.be

Geef eens een geit cadeau
Zoekt u nog een eindejaarsgeschenk voor iemand die alles al 
heeft? Koop dan een origineel geschenk van Oxfam. Zo geeft u 
twee keer: u verrast iemand met een symbolisch pakje, terwijl 
het geld voor hun geschenk naar Oxfam-projecten gaat. Het 
geitje is de mascotte van de cadeautjescollectie, maar tussen de 
geschenken staan ook pakjes voor mensen die niet van gemek-
ker houden, zoals plantjes, antibiotica en schoolborden. Er zijn al 
cadeautjes vanaf 6 euro. 

Meer informatie: 
www.oxfampaktuit.be, oxfampaktuit@oxfamsol.be, tel. 02-501 67 34

 

Vergeet de Sterrenkijkdagen niet! 
Op vrijdag 21 en zaterdag 22 december kunt u de jaarlijkse Sterrenkijkdagen meemaken. De Ama-
teur Sterrenkundigen van Herentals (ASH Polaris) stellen dat weekend vanaf 19 uur hun sterrenkij-
kers op aan het fundatiehuis in het Begijnhof. Niet alleen kunt u die avond de maan bewonderen, 
maar ook Jupiter, de grootste planeet van ons zonnestelsel, die dan schittert aan de avondhemel. 
Bij slecht weer projecteert ASH de melkweg op de muur, zodat u toch nog een beetje kunt weg-
dromen bij onze prachtige sterrenhemel.

Meer informatie: 
www.ashpolaris.vvs.be

Herentals steunt de mensenrechten! en u? 
Ook dit jaar ondersteunt Herentals de eindejaarscampagne van Amnesty International. Deze 
campagne vindt plaats van 1 tot 10 december, met als hoogtepunt de Internationale Mensen-
rechtendag op 10 december. De mensenrechten staan in die periode volop in de kijker. Het stads-
bestuur hangt een groot spandoek op in het centrum en de lokale werkgroep van Amnesty staat 
op de kerstmarkt met kaarsen.

Meer informatie: 
Amnesty Herentals, www.amnesty-herentals.be 

Hourra!!! Burkina Faso 
Hourra!!! Burkina faso vzw is een Kempense organisatie die al vijftien jaar de ontwikkeling van de 
lokale economie in het West-Afrikaanse Burkina faso ondersteunt. Dit gebeurt door renteloze le-
ningen en de begeleiding van Burkinezen die zelf een economische activiteit willen oprichten om 
een eigen inkomen te hebben. Op vrijdag 14 december om 20 uur bent u welkom in de Lakenhal. 
Tom, May, Koen en anderen laten u kennis maken met dit project en met de culturele rijkdom 
en levensstijl van deze bevolking. De toegang is gratis. De lezing is een organisatie van Velt Mid-
denkempen en de Derdewereldraad.

Meer informatie: 
www.hourraburkinafaso.org en www.4depijler.be

JEUGD



december 2012 13

AANKONDIGINGEN

Gratis onderhoud
van knotbomen
Knotbomen zijn een belangrijk land-
schapselement. Ze vormen een thuisha-
ven voor steenuilen en andere vogels, 
insecten en planten. De bomen moeten 
elke zes tot tien jaar volledig geknot wor-
den, anders kunnen ze openscheuren en 
afsterven. 

Misschien hebt u waardevolle knotbo-
men (wilg, els, eik, es, populier, …) die 
dringend onderhoud nodig hebben, en 
hebt u zelf geen tijd of zin om in de bo-
men te klimmen? Neem dan contact op 
met het knotteam van regionaal Land-
schap Kleine en Grote Nete. Deze winter 
nemen de knotters de eerste bomen 
onder handen. Het regionaal Landschap 
zorgt voor deskundige begeleiding en 
stemt vraag en aanbod op elkaar af. In 
ruil voor het brandhout komen de vrijwil-
ligers uw boom gratis knotten.

Meer informatie: 
els.oostvogels@rlkgn.provant.be,
tel. 014-85 25 14

Cursussen  
van de Volkstuinen
De Herentalse Volkstuinen organiseren 
regelmatig cursussen over de natuur. 
Zo kunt u op zondag 2 december om 
10 uur een les groenbemesting volgen 
in het Scheppersinstituut. Op zondag 
23 december is er op hetzelfde uur en 
op dezelfde locatie een cursus bloem-
schikken voor kerststukken. Vanaf begin 
2013 beheren de Volkstuinen ook de 
volkstuintjes in de buurt van het station. 
Dit is voor Volkstuinen een uitgelezen 
moment om een basiscursus tuinieren 
te organiseren. Deze cursus is gespreid 
over de winters van 2013 en 2014. U 
vindt het programma van de cursus op 
de website van de Herentalse Volks-
tuinen. Wilt u zelf ook een volkstuintje 
beheren, neem dan contact op met rob 
Hermans (tel. 014-21 12 69).

Meer informatie: 
secretariaat Volkstuinen, 
tel. 014-22 49 74, 
www.volkstuinenherentals.be

Vzw Ispahan zoekt vrijwilligers

De palliatieve thuiszorgorganisatie Ispahan is op zoek naar vrijwilligers die emotionele ondersteu-
ning willen bieden aan ongeneeslijk zieke patiënten en hun familie. De kandidaten moeten in het 
arrondissement Turnhout wonen en bereid zijn tot het volgen van een basisopleiding. Beroepser-
varing is niet vereist; een groot hart, inlevingsvermogen en enthousiasme zijn wel noodzakelijk.

Meer informatie: vzw Ispahan, tel. 014-42 66 02, ispahan@ispahan.be, www.ispahan.be

erfgoedcursus kempen in Herentals 
Op woensdag 19 december start een tweede reeks van de cursus Kempengids in dienstencentrum 
’t Convent (Begijnhof 17). De cursus behandelt zowel de natuur als het erfgoed in de Kempen en 
besteedt naast de theorie ook aandacht aan het landschap. Op woensdag volgt u theorielessen en 
op zaterdag praktijklessen. Deelnemen kost 60 euro. De cursus is een organisatie van Natuurpunt 
Educatie, het regionaal Landschap Kleine en Grote Nete en enkele andere partners. U kunt zich 
inschrijven op het nummer 014-47 29 55 of via educatie@natuurpunt.be.

Computerlessen vzw kreatief 
Vzw Kreatief Herentals organiseert computerlessen, aangepast aan ieders tempo. U kunt in-
schrijven voor een nieuwe, wekelijkse reeks, die begint op maandag 28 januari. De plaatsen zijn 
beperkt, dus schrijf tijdig in. Vzw Kreatief biedt ook cursussen handwerk, bloemschikken, koken, 
Spaans en Engels aan. 
 
Meer info: 
vzw Kreatief, Elke Krijnen, Grote Markt 25, 014-23 12 77, 
kreatief.herentals@skynet.be, www.vzwkreatief.be  

erfgoedcel zoekt foto’s over duivensport 
Halve fond, keven, constateren, lossen, val-
len en soigneren. Wie niet bekend is met 
deze gevleugelde terminologie, hoeft zich 
niet ongerust te maken. Op de volgende 
Erfgoeddag in 2013 leert u er alles over. 
Erfgoedcel Kempens Karakter koppelt het 
thema ‘stop de tijd’ aan een tentoonstelling 
over de geschiedenis van de duivensport. 
Vandaag is het moeilijk voor te stellen dat 
ons land zestig jaar geleden nog een kwart 
miljoen duivenliefhebbers telde. Dit grote 

aantal doet vermoeden dat er nog heel wat fotomateriaal uit die tijd moet bestaan. Hebt u nog 
foto’s uit het duivenverleden van Herentals? Neem dan snel contact op met de erfgoedcel. Zij digi-
taliseren uw foto’s, die met uw naamsvermelding in de tentoonstelling terechtkomen. Zelf krijgt u 
naast uw originelen ook een digitale versie van uw foto’s terug. Zijn uw foto’s al digitaal? Dan kunt 
u ze meteen doorsturen naar info@kempenskarakter.be.
 
Meer informatie: Jan Matthé, 
Erfgoedcel Kempens Karakter, Begijnhof 27, tel. 014-21 97 00
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KErSTMIS IN DE STAD

kerstmarkt  
in noorderwijk
De gemeenschapsraad van Noorderwijk 
organiseert op vrijdag 21 december 
voor de veertiende maal een kerstmarkt 
op het Dorpsplein achter het Dorpshuis. 
Samen met de kerstmarkt openen de 
leden van de gemeenschapsraad hun 
kerstkeet, die open blijft tot de eerste 
week van het nieuwe jaar.

zevende kerstconcert 
van de Herentals koren
Vocaal Ensemble Markant, De Gagel, 
het Sint-franciscuskoor, het Sint-Jans-
koor en kinderkoor WANTED brengen 
op zaterdag 15 december om 19.30 
uur in de Sint-Jan-de-Doperkerk hun 
zevende kerstconcert. Elk koor brengt 
eerst afzonderlijk zijn beste kerstliede-
ren, waarna de koren samen het podi-
um vullen. Het publiek mag regelmatig 
een bekend kerstlied meezingen. Na 
het concert is er een sfeervolle drink in 
De Leertuin. Kaarten kosten 7 euro in 
voorverkoop bij de koorleden of via de 
dienst toerisme, Grote Markt 35, tel. 
014-21 90 88. Aan de kassa kost een 
kaart 9 euro. Kinderen tot twaalf jaar 

mogen gratis binnen.

kaarsenactie  
Bond zonder naam
Ook dit jaar kunt u tijdens de kaarsen-
actie van Bond Zonder Naam sierkaar-
sen en allerhande mooie hebbedinge-
tjes kopen ten voordele van mensen 
in nood. U vindt een verkoopstand op 
de kerstmarkt in Herentals op zondag 
9 december, in zaal Sint-Antonius op 
zondag 16 december, op de kerstmarkt 
in Noorderwijk op vrijdag 21 december 
en bij de familie Horemans - Van Lom-
mel. De kalender van de actie is ook 
te koop bij de dienst toerisme op de 
Grote Markt.

Meer informatie:  
familie Horemans - Van Lommel, 
Lindenlaan 10, tel. 014-21 43 37, 
alfons.horemans@skynet.be

kerstmarkt op de Grote markt 
Op zondag 9 december verandert de Grote Markt naar goede gewoonte in een romantisch kerst-
decor met gezellige kerstkraampjes. Van 13 tot 18 uur is er de traditionele kerstmarkt. Hier vindt 
u originele kerstartikelen en leuke geschenkideeën. Aan de kraampjes kunt u genieten van niet-
alcoholische drankjes en lekkere hapjes. Kinderkoor De Populiertjes en de Kerstman zorgen voor 
een stemmige sfeer voor jong en oud. Vuuracrobaten verwarmen de bezoeker terwijl de kinde-
ren een ritje maken in een echte arrenslee. Om 16 uur begint aan de andere kant van de Grote 
Markt de avondkerstmarkt. Een dj draait er fijne kerstmuziek, terwijl u kunt genieten van een 
lekker drankje en fijne hapjes van de Herentalse verenigingen. De kerstmarkt eindigt om 22 uur. 

kerststal en kerstwandeling 
Breng zeker ook een bezoekje aan de kerststal. Die staat van begin december tot aan Drieko-
ningen op de Grote Markt. De leerlingen van de afdeling houtbewerking van het Technisch 
Instituut Scheppers zetten ook dit jaar de stal weer op zijn plaats. De leerlingen van de tuin-
bouwafdeling zorgen voor een groene omgeving rond de kerststal. Dit jaar zorgt ook de mo-
deafdeling van het francescopaviljoen voor een splinternieuwe garderobe voor de beelden in 
de kerststal. 

Op zondag 30 december vertrekken aan de kerststal op de Grote Markt tussen 16 uur en 18 
uur sfeervolle wandelingen. Gidsen leiden u langs sfeervol verlichte paden en straten naar rus-
tige plekjes. Onderweg wordt u verwend met een hapje en een drankje. Bij kaarslicht zorgen 
ervaren vertellers en acteurs voor een echte kerstbeleving. We raden u aan om vooraf in te 
schrijven, want de plaatsen zijn beperkt. Volwassenen betalen 3 euro, kinderen tussen vijf en 
twaalf jaar betalen 1 euro. Om de twintig minuten vertrekt er een groep. Enkel als de wande-
ling niet volgeboekt is, kan u op de avond zelf nog inschrijven.

Meer informatie en inschrijvingen: 
dienst toerisme en feesten, Grote Markt 35, tel. 014-21 90 88.

U zijt Wellekome 
Op woensdag 26 december vindt voor de vierde maal U Zijt Wellekome plaats. Deze geza-
menlijke kerstsamenzang is een organisatie van het Davidsfonds en vindt op bijna honderd 
plaatsen in Vlaanderen plaats. Dit jaar zet het Davidsfonds van Noorderwijk en Morkhoven de 
deuren van de Sint-Niklaaskerk van Morkhoven open. Het koor Cum Amore zorgt voor de muzi-
kale begeleiding en de Noorderwijkse Toneelvrienden voor kerstscènes. Wie mee komt zingen, 
steunt een goed doel dat mensen met dementie een helpende hand wil bieden. Het concert 
begint om 19 uur. De toegang is gratis en alle deelnemers krijgen een zangboekje.

Geschenkenbeurs van de Wereldwinkel 
Op zaterdag 8 en zondag 9 decemberorganiseert de Wereldwinkel van 10 tot 17 uur zijn jaar-
lijkse geschenkenbeurs. Die vindt plaats in de foyer van cc ’t Schaliken. De producten van de 
Wereldwinkel komen voort uit eerlijke handel. Zo bezorgt u achtergestelde producenten, voor-
al in het Zuiden, een menswaardig inkomen. Loop zeker eens binnen wanneer u de kerstmarkt 
bezoekt. Elke bezoeker krijgt een gratis drankje. Als u de geschenkenbeurs niet kunt bezoeken, 
dan bent u natuurlijk altijd welkom in de Wereldwinkel in het Begijnhof. 
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Win tot 1000 euro
aan kadocheque’s

zondagen 9, 16 en 23 december winkels open

Kerstmarkt 9 december

Neem deel aan onze Kerst symbolen actie. Zoek de symbolen en win tot 1000 euro aan kadocheque’s. 
Meer info en formulieren bij onze Herentalse handelaars.

Op zondagen 9, 16 en 23 december zijn ALLE WINKELS OPEN van 13.30 tot 17 uur.

Kerstmarkt op de Grote Markt op zondag 9 december in de namiddag.

Kom smullen op zondag 16 of zondag 23 december van onze KERST-POPCORN in leuke kerststallen in ons centrum.

gratis popcorn

van vrijdag 7 t.e.m.  maandag 31 december

X-MAS shopping

Thals eindejaar adv stadskrant 2012.indd   1 23/11/12   11:45
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UIT IN HErENTALS
Wilt u zelf een activiteit toevoegen? Dat kan! Surf naar de UiTdatabank en vraag een invoeraccount aan. Uw activiteit 
verschijnt dan niet alleen hier, maar ook op UiTinVlaanderen.be en in tal van andere digitale en gedrukte agenda’s.

Van 24/11
tot 16/12

TENTOON Annelies Thys, Izabel Angerer, Sabine Coenegrachts, Anette 
Dieles-Van Dijk en Ellen Van Huffel – Zonder titel, 2012 / Kasteel 
Le Paige / Op woensdag, donderdag, vrijdag, zaterdag en zondag 
van 14 tot 17 uur

Van 01/12
tot 23/12

TENTOON Kim Duchateau – Het jaaroverzicht in cartoons / Lakenhal / Op 
woensdag, donderdag, vrijdag, zaterdag en zondag van 14 tot 
17 uur

Za 01/12 WOOrD 
THEATEr 

Kopergietery / Nie (6+) – Twist / cc ’t Schaliken / 19 uur 

THEATEr Theaterspektakel – Kindertransport / Zaal ’t Hof, Grote Markt 41 
/ 20 uur / Info: www.theaterspektakel.be

Zo 02/12 WOOrD 
THEATEr 
LOD 

Josse De Pauw, Jan Kuijken en George Van Dam – Die siel van die 
mier / cc ’t Schaliken / 20 uur 

UIT Herfst- en Winterwandeling / De Brink, Bosbergen 1 / 14.30 uur

INfO Groenbemesting / Scheppersinstituut / 10 uur / Een organisatie van 
Volkstuinen

THEATEr Theaterspektakel – Kindertransport / Zaal ’t Hof, Grote Markt 41 / 
20 uur / Info: www.theaterspektakel.be

Di 04/12 rAAD Gemeenteraad / raadzaal administratief centrum,  
Augustijnenlaan 30 / 20 uur

Wo 05/12 UIT Leeskring Davidsfonds Noorderwijk-Morkhoven

Vr 07/12 THEATEr Theaterspektakel – Kindertransport / Zaal ’t Hof, Grote Markt 41 / 
20 uur / Info: www.theaterspektakel.be

Van 08/12
tot 23/12

TENTOON Ingrid Godon – Ik wou … / Foyer cc ’t Schaliken / Op woensdag, 
donderdag, vrijdag, zaterdag en zondag van 14 tot 17 uur

Za 08/12 JAZZ Combo GAMW, Ester Van Hees, Brazzaville … – Getouw Jazznight / 
Zaal ’t Getouw, Molenhoekstraat 2, Mol / 19 uur

THEATEr Theaterspektakel – Kindertransport / Zaal ’t Hof, Grote Markt 41 / 
20 uur / Info: www.theaterspektakel.be

Zo 09/12 KErST Kerstmarkt / Grote Markt / Vanaf 13 uur

KErST Kerstconcert van kamermuziekensemble Luciano / Sint-Catharina-
kerk, Begijnhof / 15 uur / Info: www.lucianokamermuziek.be

INfO Internationale muntenbeurs van Numismatica Herentals / Sporthal 
De Vossenberg, Markgravenstraat 93 / Van 8.30 tot 15 uur

Wo 12/12 DANS Ula Sickle – Extreme Tension / cc de Werft, Werft 32, Geel /  
20.15 uur

Do 13/12 rAAD Algemene vergadering van de sportraad / BLOSO-centrum /  
20 uur 

WOOrD De leerkrachten woord van de Herentalse muziekacademie - 
Toon Tellegen / Foyer cc ’t Schaliken / 20 uur

Vr 14/12 KErST Kerstmarkt De Zandkorrel / Zandkapelweg 21, Noorderwijk

INfO Infoavond over Hourra!!! Burkina faso vzw / Lakenhal,  
Grote Markt / 20 uur

Za 15/12 MUZIEK Günther Neefs – Günther Neefs 21 / cc ’t Schaliken / 20 uur 

UIT Kerstmarkt / rVT Bremdael, Ernest Claesstraat 54 /  
Van 13.30 tot 17 uur

KErST Kerstconcert van de Herentalse koren / Sint-Jan-de-Doperkerk 
/ 19.30 uur

INfO La Leche League – bijeenkomst over borstvoeding / Zolder Oud 
Gasthuis, Nederrij 133/A / Van 10 tot 12 uur

Zo 16/12 KLASSIEK InEdito – Hummel en Mendelssohn / Lakenhal / 11 uur /  
UITVErKOCHT

UIT Kerstmarkt / rVT Bremdael, Ernest Claesstraat 54 / Van 13.30 tot 
17 uur

Ma 17/12 INfO Infoavond ruimtelijk uitvoeringsplan Engelse Wijk / Cultuurcentrum 
't Schaliken, Grote Markt 35 / 19.30 uur

Di 18/12 rAAD Gemeenteraad / raadzaal administratief centrum,  
Augustijnenlaan 30 / 20 uur

Wo 19/12 rAAD raad voor Maatschappelijk Welzijn / Kantoor van de OCMW-
secretaris, Nederrij 133/A / 20 uur

fIETS fietsgraveren / fietspunt station / Van 12 tot 16 uur

Do 20/12 THEATEr Olympique Dramatique en Lazarus – Niets is onmogelijk /  
cc ’t Schaliken / 20 uur 

WErELD-
MUZIEK

Juan Martin flamenco Dance Ensemble / CC Zwaneberg  
Bergstraat z/n, 2220 Heist-op-den-Berg / 20 uur

rAAD Milieuadviesraad / Administratief centrum,  
Augustijnenlaan 30 / 20 uur

UIT Kerstevenement / Academie voor muziek, woord en dans  
(Hikstraat 28) / Van 18 tot 21 uur

Vr 21/12 KErST Kerstmarkt gemeenschapsraad Noorderwijk / Dorpsplein 
Noorderwijk

VrOUW Kerstfeestje vrouwenraad / Tuinpaviljoen ’t Hof /  
Info: Louisa van Sand, gsm 0478-60 23 03

UIT Sterrenkijkdagen / fundatiehuis, Begijnhof / 19 uur

Za 22/12 HUMOr Ongericht Enthousiasme – Ongericht enthousiasme /  
cc ’t Schaliken / 20 uur 

UIT Sterrenkijkdagen / fundatiehuis, Begijnhof / 19 uur

Zo 23/12 UIT De Kerstman deelt snoep en mandarijnen uit op de zondagmarkt 
/ Augustijnenlaan / Voormiddag

INfO Bloemschikken kerststuk / Scheppersinstituut / 10 uur /  
Een organisatie van Volkstuinen

Wo 26/12 fILM De geweldige beer (+7 jaar) / cc ’t Schaliken / 14.30 uur

fILM De rouille et d’os / cc ’t Schaliken / 20 uur

KErST Davidsfonds Noorderwijk-Morkhoven – U Zijt Wellekome /  
Sint-Niklaaskerk Morkhoven

Zo 30/12 KErST Kerstwandeling / Grote Markt / Van 16 tot 18 uur

Van 23/12
tot 27/02

TENTOON Kinderliedjestentoonstelling Oozewiezewatte / Hidrodoe, 
Haanheuvel 7

Ma 31/12 UIT Open up – Nieuwjaarsfuif van de Herentalse Basketbalclub /  
Zaal ’t Hof, Grote Markt 41 / Info: www.openup.hbbc.be
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aCtIeVe SenIOr

Okra Sint-Waldetrudis
Elke dinsdag TUrNEN Sportcomplex De Vossenberg / Van 14 tot 15 uur  

Info: Suzanne Noyen, tel. 014-23 10 34

Elke woensdag fIETSEN Vertrek aan de Sint-Waldetrudiskerk / 13.30 uur  
Info: Adolf fioole, tel. 014-22 22 93

Elke donderdag PETANqUE Petanque / Het Convent / Van 13.30 tot 17 uur  
Info: Wies Lathouwers, tel. 014-21 53 37

Okra Sint-antonius
Elke maandag PETANqUE Het Convent / Van 14 tot 17 uur  

Info: Jef Driesen, gsm 0477-37 44 866

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

Okra Onze-Lieve-Vrouwparochie
Elke dinsdag WINTEr-

WANDELING
Normaal vertrek aan Onze-Lieve-Vrouwkerk / 13 uur

Elke woensdag PETANqUE Plein in de rozenstraat / 13.30 uur
Info: Karel, tel. 014-21 65 03

Elke donderdag HOBByCLUB 
VOOr DAMES

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

S-Sport
Elke dinsdag DANSEN Dansen voor senioren op moderne muziek  

(zonder partner) / Sportcomplex De Vossenberg / 
9.30 uur (beginners), 10.30 uur (gevorderden) /  
Info: M. Louise Bertels (tel. 014-21 99 79) of  
rosetta Van de Voorde (tel. 014-70 79 39)

Elke dinsdag PETANqUE
MINIGOLf
KAArTEN
BINGO 

Het Convent / 13 uur
Info: Albert Corthout, tel. 014-21 99 79

Elke donderdag DANSEN Dansen voor senioren op moderne muziek 
(zonder partner) / Sportcomplex De Vossenberg / 
10 uur (beginners) / Info: M. Louise Bertels 
(tel. 014-21 99 79) of rosetta Van de Voorde 
(tel. 014-70 79 39)

Sportelen
Elke maandag BADMINTON Sporthal van Noorderwijk / Van 13.30 tot 15 uur

Elke maandag AqUAGyM Netepark / Van 15.20 tot 16.05 uur en 
van 16.15 tot 17 uur

Elke woensdag  LICHAAM IN 
EVENWICHT 

De Vossenberg / Van 10 tot 11 uur

Elke donderdag BADMINTON De Vossenberg / Van 13.30 tot 16 uur

Elke vrijdag  AqUAfITNESS Netepark / Van 9 tot 9.50 uur

JeUGd
Elke vrijdag-
namiddag

HAPPy
HOUr

1 euro per consumptie / Jeugdhuis 10R20, 
Grote Markt 41 / Van 15 tot 17.30 uur

Vrijdag- en
zaterdagavond

DE rUSTIGE Jeugdhuis 10r20, Grote Markt 41 / 20 uur

GezOndHeIdSWandeLInGen

Elke maandag en woensdag Netepark / 10 uur

Elke dinsdag en woensdag Administratief centrum / 10 uur

OP FeeStdaGen zIJn er Geen WandeLInGen.

BUrGErZAKEN

 Geboorten

 27/09 Mathijs, zoon van Tinne Vercammen en Jan Breugelmans

 01/10 Violette, dochter van Lieve Van Asbroeck en Diëgo De Cnodder

 04/10 Jolien, dochter van Hanne Bollen en frederik Van Orshaegen

 08/10 Floor, dochter van Sofie Van Rompaey en Jo Michielsen

 08/10 Stan, zoon van Sofie Van Rompaey en Jo Michielsen

 08/10 Abigail, dochter van Charlotte frimpong en Bempah Owusu

 09/10 Juliette, dochter van Nele Vandenborre en Hans Michiels

 18/10 Nore, dochter van Melania De Ceuster

 18/10 Jonas, zoon van Karen Dul

 20/10 Emke, dochter van Joni Van der Elst

 21/10 Lars, zoon van Karolien Boonen en Gert Lathouwers

 26/10 Wannes, zoon van Hylke Otten en Stéphane Raskin

 30/10 Mathis, zoon van Judith Some en Patrick Vlassenroot

 Overlijdens

 08/10 roger Pottiez (97), weduwnaar van francisca Geerts

 14/10 Anna Korthout (74)

 16/10 Jozef Drijbooms (86), echtgenoot van Maria Clé

 16/10 Rosa Van Hoof (68), echtgenote van Walter Van Rompaey

 18/10 Jozefina Pluys (82), weduwe van Remigius Laenen

 24/10 Juliana Van Hoof (99), weduwe van Joannes Meir

 26/10 renaat Wils (64)

 27/10 Alfons Meeus (82), echtgenoot van Joanna Van Loy

 28/10 Ferdinand Wuyts (65), echtgenoot van Sonia Vets

 29/10 Joseph Verlinden (86), weduwnaar van Gabriella De Mey

 30/10 frans Van Sande (82), echtgenoot van Jozefa Berré

 31/10 Lodewijk Fréderickx (90), echtgenoot van Lela Korolez

 31/10 Karel Spaepen (79), echtgenoot van Maria Van der Linden

 31/10 Guy Koenig (47), echtgenoot van Christel Belmans

 03/11 Maria Van Aerschot (92), weduwe van Dionys Ennekens

 03/11 Mariette Lauwen (85), weduwe van Juliaan Lathouwers

 Huwelijksaankondigingen

 Steven Cuypers (Herentals) en Kelly Poortmans (Herentals)

 richard Bhatti (Herentals) en Sajeela Munir (Pakistan)

 Sandro Aerden (Herentals) en Heidi Demeulenaere (Herentals)

 Huwelijken

 Johan Laureys (Herentals) en Leentje Willems (Herentals)

 Jo Baelus (Herentals) en Vicky Geeraerts (Herentals)

 yves Mattelin (Herentals) en An Cannaerts (Herentals)
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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

Boskat 014-23 31 36

Buurtcontactpunt De Klink 014-24 66 90

CardStop 070-344 344

Centrum Algemeen Welzijnswerk,   
CAW De Kempen, Hofkwartier 23 014-21 08 08 

Child focus 116000

Contact Center Personen met een handicap 0800-987 99

deN Babbelhoek 0472-22 86 71 
praatgroep Nederlands voor anderstaligen 014-22 17 81

Den Brand 014-84 12 00
dagbesteding voor mensen met een handicap

De Dorpel, Sint-Waldetrudisstraat 37 014-21 40 73

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

Diabetes Infolijn 0800-96 333

Dienstencentrum voor senioren, Begijnhof 17 014-28 20 00

DocStop 00800-2123 2123

Drughulp - Hofkwartier 23 014-23 34 01

Eandis 078-35 35 00

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

Eurofoon, Europese Unie 078-15 19 92

IOK - Geel 014-58 09 91

JAC - Hofkwartier 23 014-23 34 01

Awel 102

Kankertelefoon 078-15 01 51

Kringwinkel Zuiderkempen - Lierseweg 132 015-23 73 93

MS-Liga Antwerpen 03-887 48 18

PIDPA (klantenservice) 0800-90 300

Woonzorglijn 078-15 25 25

Slachtofferhulp - Hofkwartier 23 014-21 08 08

Tele-onthaal 106

Vertrouwensartsencentra 02-533 12 11

Vlaamse wegentelefoon 0800-122 66

Ziekenvervoer (niet dringend)  105

Zit Stil (ADHD)  03-830 30 25

drInGende HULP

Brandweer 100 of 112

Ziekenwagen 100

Politie 101

Antigifcentrum 070-245 245

Gasgeur 0800-65 065

WaCHtdIenSten

Apothekers 0900-10 500
 www.apotheek.be

Huisartsen

Huisartsenwachtpost Herentals - Nederrij 99 014-22 22 00

Morkhoven en Noorderwijk 014-54 83 83

Tandartsen 090-33 99 69

Stadsdiensten  014-28 50 50 

Administratief centrum - Augustijnenlaan 30 fax 014-21 78 28

Belastingen - Belgiëlaan 31 02-575 82 60

Bibliotheek - Gildelaan 13 014-85 97 50

BLOSO-centrum - Vorselaarsebaan 60 014-85 95 10

Brandweer - Oud-Strijderslaan 1 014-25 82 10

Compostmeesters 014-28 50 50

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

Defecten aan de openbare verlichting 0800-6 35 35 

De Lijn 070-220 200

bpost - Belgiëlaan 51 022-012 345

Diftarinformatielijn 0800-97 687

Hummeltjeshof - Augustijnenlaan 22 014-23 17 18

Jeugddienst - Stadspark z/n 014-21 21 86

Kringwinkel Zuiderkempen - Lierseweg 136 015-23 73 93

Muziekacademie - Hikstraat 28 014-21 33 05

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

Netepark - Vorselaarsebaan 014-85 97 10

NMBS - Herentals 03-229 56 14

Politiezone Neteland - Molenvest 23 014-24 42 00

Recyclagepark - Hemeldonk 10 014-85 92 40

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 - Nederrij 133 014-24 61 11
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SPrEEKUrEN

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 9 tot 11 uur

Commissie voor Juridische Bijstand
gratis juridisch advies door een advocaat

iedere maandag van 17.30 uur tot 19.30 uur

DEZE ZITDAG GAAT NIET DOOR OP 24 EN 31 DECEMBER.

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

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

Fonds voor arbeidsongevallen
Elke eerste vrijdag van de maand van 9 tot 12 uur in De Warande, 

Warandestraat 42, Turnhout.

[i] www.faofat.be of tel. 02-506 84 72

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.

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

maandag van 18 tot 19.30 uur
vrijdag van 9 tot 11 uur (in het administratief centrum)
[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
openbaar werk en mobiliteit, gemeentelijk patrimonium, 

monumentenzorg en landschappen

maandag van 18 tot 19.30 uur of na afspraak
[i] schepen.jos.schellens@herentals.be

Spreekuren OCmW Herentals
- Voorzitter fons Michiels is bereikbaar na afspraak op nummer 
 0475-56 10 32 of voorzitter@ocmwherentals.be 
-  Sociale dienst OCMW: elke werkdag van 9 tot 11.45 uur en 
 maandagavond van 18 tot 19 uur.
-  Zitdag in Dorpshuis Noorderwijk: elke dinsdag van 9.30 tot 
 10.30 uur
- Zitdag in Dorpshuis Morkhoven: elke dinsdag van 11 tot 12 uur
- Dienst rechtshulp OCMW: maandag, dinsdag, donderdag en 
 vrijdag van 9 tot 11.45 uur en maandagavond van 18 tot 20 uur
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OPenInGStIJden StadSdIenSten
ma dI WO dO Vr za zO

admInIStratIeF CentrUm
Gesloten op dinsdag 25 en woensdag 26 december
Op maandag 24 en 31 december enkel open in de 
voormiddag 

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 dinsdag 25 en woensdag 26 december
Op maandag 24 en 31 december enkel open in de 
voormiddag 

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

BIBLIOtHeek GILdeLaan
Gesloten op maandag 24, dinsdag 25, woensdag 
26 en maandag 31 december

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

BIBLIOtHeek nOOrderWIJk
Gesloten op woensdag 26 december

14.00-16.00 18.00-20.00 10.00-12.00

reCYCLaGePark
Gesloten op dinsdag 25 en woensdag 26 december

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

JeUGddIenSt
Gesloten op dinsdag 25 en woensdag 26 december
Op maandag 24 en 31 december enkel open in de 
voormiddag

09.00-12.30
13.30-16.30
17.30-19.30

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 maandag 24 december tot en met 
dinsdag 1 januari

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 dinsdag 25 en woensdag 26 december
Op maandag 24 en 31 december enkel open in de 
voormiddag
De Vossenberg: gesloten op 24, 25 en  
31 december en op 1 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 dinsdag 25 en woensdag 26 december
Op maandag 24 en 31 december enkel open in de 
voormiddag

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 zaterdagen 
1 en 15 

december 
open van  

9 tot 12 uur

tOerISme HerentaLS
Gesloten op dinsdag 25 en woensdag 26 december
Op maandag 24 en 31 december enkel open in de 
voormiddag

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

op zondagen 
9, 16, 23 

december 
open van  

13 tot 17 uur

StedeLIJke WerkPLaatS
Gesloten op dinsdag 25 en woensdag 26 december
Op maandag 24 en 31 december enkel open in de 
voormiddag

08.00-12.00
12.30-16.00

08.00-12.00
12.30-16.00

08.00-12.00
12.30-16.00

08.00-12.00
12.30-16.00

08.00-12.00
12.30-16.00

SCHaatSBaan

SCHaatSBaan BLOSO 09.00-12.00
13.30-16.00

09.00-12.00
13.30-16.00

09.00-12.00
13.30-16.00
18.30-21.00

09.00-12.00
13.30-16.00

09.00-12.00
13.30-16.00
17.30-20.30

14.00-16.00
16.30-18.30 
19.00-20.30

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

Het netePark
De zwembaden van het Netepark zijn gesloten op 24, 25 en 31 december en op 1 januari. Van 26 december tot en met 28 december en van 2 januari tot en met  
4 januari is er ochtendzwemmen van 7.30 tot 8.30 uur en middagzwemmen van 12 tot 13 uur in het wedstrijdbad. Van 14 tot 21 uur zijn alle baden open (pretbad in het 
wedstrijdbad en doelgroepenbad van 14 tot 16 uur). Op zaterdag 29 december, zondag 30 december, zaterdag 5 januari en zondag 6 januari zijn alle baden open van 
9 tot 17 uur.

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


