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Onze stadsfinanciën in evenwicht

de aanhoudende bezuinigingen van de federale en Vlaamse regering wor-
den ook in onze stad door vele gezinnen gevoeld. Het leven wordt duurder, 
de lonen blijven achter en de facturen blijven komen. Onze sociale diensten 
merken dat meer en meer gewone gezinnen op hun financiële tellen moeten 

letten; ook jonge gezinnen met kinderen kloppen meer en meer aan bij het OCMW. Een verontrus-
tende evolutie.

In onze stedelijke begroting voor volgend jaar houden we daar rekening mee: het budget voor het 
OCMW wordt verhoogd om een stevig sociaal beleid en een betaalbare ouderenzorg in onze stad 
mogelijk te houden. de besparingen van de Vlaamse Regering doen onze stadskas pijn. In oktober 
werden onze inkomsten onverwacht met 580.000 euro per jaar verminderd. We krijgen minder en 
minder geld om meer taken op te nemen, en meer problemen op te lossen.

We hebben er in ons budget voor de volgende jaren een punt van gemaakt om die lasten niet ver-
der door te schuiven naar onze inwoners. Alle belastingen en tarieven van de stad blijven gelijk. 
dankzij een zuinig beleid nu en in de voorbije jaren houden we onze stadskas in evenwicht zonder 
de Herentalsenaren bijkomend op kosten te jagen. Het komende jaar dient zich al moeilijk genoeg 
aan voor vele gezinnen.

Ik wens u voor 2016 dan ook veel warmte en vriendschap toe, een goede gezondheid, weinig zorgen 
en een flinke dosis optimisme.

Uw burgemeester, 
Jan Peeters

voorwoord...

Doe mee met de samenaankoop dakisolatie
Op 1 januari 2015 werd de nieuwe norm voor dakisolatie van kracht. 
Sindsdien moet elke woning een geïsoleerd dak of een geïsoleerde 
zoldervloer hebben. Toch is dat bij 18 procent van de woningen nog 
steeds niet het geval. daarom organiseert het stadsbestuur samen 
met IOK en enkele andere Kempense gemeenten een samenaankoop 
voor dakisolatie. de samenaankoop is zowel bestemd voor doe-het-
zelvers als voor mensen die de isolatie laten plaatsen door een aanne-
mer. door samen isolatie aan te kopen, hopen we de prijs te drukken. 

Ervaringen uit de vorige editie
In de winter van 2011-2012 vond er al een samenaankoop voor dak-
isolatie plaats. die was een groot succes. 700 Kempense gezinnen lie-
ten hun dak isoleren of kochten isolatiemateriaal aan. door deel te 
nemen aan de samenaankoop konden zij tot 30 procent besparen op 
de kosten.

Hebt u interesse?
Als u wilt deelnemen aan de samenaankoop, dan kunt u zich inschrij-
ven via www.iok.be/dakisolatie of bij het stadsloket. de inschrijving is 
vrijblijvend en gratis. Pas wanneer u de offerte van de firma onderte-
kend terugbezorgt, gaat u akkoord met de aankoop. 

Op maandag 11 januari om 20 uur kunt u in zaal ’t Hof (Grote 
Markt 41) een infoavond bijwonen over deze actie. Op dinsdag 19 
januari is er ook infoavond in parochiecentrum Sint-Pieter in Lille.

Een stuurgroep kiest welke firma de isolatie mag leveren. Die stuur-
groep bestaat uit mensen die deelnemen aan de samenaankoop. de 
stuurgroep komt op maandag 1 februari om 20 uur samen in Vorse-
laar. Wilt u deel uitmaken van de stuurgroep, dan kunt u zich kandi-
daat stellen via het inschrijvingsformulier van de samenaankoop. de 
firma’s die gekozen worden, komen zichzelf voorstellen op donder-
dag 18 februari om 20 uur in Ontmoetingscentrum Lichtaart (School-
straat 31 in Kasterlee).

Meer informatie: 
Gert Druyts, tel. 014-56 42 56, duurzaamheidsteam@iok.be

Verantw. uitg.: Jan Peeters, burgemeester - Spoorwegstraat 27, 2200 Herentals Maandelijks informatieblad van het stadsbestuur van Herentals (verschijnt niet in juli en augustus)
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Aankondigingen voor de Stadskrant van 
februari moeten uiterlijk op maandag 4 januari 
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

Op www.herentals.be/stadskrant kunt u op het 
einde van elke maand de Stadskrant voor de 
volgende maand downloaden. Als u de stad via 
Facebook of Twitter volgt, krijgt u een bericht 
telkens als er een nieuwe Stadskrant is.

STAdS
krant

Met de bus veilig door het eindejaar
de feestbussen van de Lijn brengen 
u op oudejaarsnacht veilig naar uw 
feestbestemming en weer thuis.  
de bussen rijden van tien uur ’s 
avonds tot zeven uur ’s morgens.  
U vindt de rittenschema’s op www.herentals.be/feestbus.

• de feestbus in Herentals bedient alle haltes van aan het station in Herentals, via de Grote 
Markt, de Herenthoutseweg, de servaas Daemsstraat, noorderwijk tot aan de Doornestraat 
in Morkhoven en terug. 

• Nieuw dit jaar is dat u aan het station ook verbinding hebt met feestbus nummer 9. die rijdt via 
de Nederrij, de Poederleeseweg en doornboom verder naar Poederlee, Lille, Wechelderzande, 
Gierle, Turnhout en terug.

• Beide bussen sluiten aan op de treinen van en naar Antwerpen. 

Een ticket voor de feestbus kost 2 euro in voorverkoop en is te verkrijgen aan het stadsloket, 
bij de dienst toerisme op de Grote Markt en bij de jeugddienst in het stadspark. late beslis-
sers kunnen ook op de bus zelf een ticket kopen. dan betaalt u wel  
3 euro. Uw ticket is geldig van woensdag 31 december om 18 uur 
tot en met donderdag 1 januari op alle bussen en trams van de Lijn. 
Wie een busabonnement heeft of gratis mag reizen met de Lijn 
heeft geen ticket nodig.

Feestvierders kunnen veilig met de bus naar de eindejaarsfuif 
Kiss Me on nYE in de sporthal van noorderwijk. tickets kunt u 
bestellen op www.kissmeparty.com. Het stadsbestuur dankt 
de fuiforganisator voor zijn financiële bijdrage aan deze BOB-
campagne.

Sint-Anna: assistentiewoningen en woonzorgcentrum 
Het vernieuwde woon-
zorgcentrum Sint-Anna 
(Vorselaarsebaan 1) biedt 
een thuis aan ouderen 
die niet langer zelfstan-
dig kunnen wonen. Er zijn 
120 woongelegenheden 
met één- of tweeper-
soonskamers. Ingebed 
in het woonzorgcentrum 
bouwde het OCMW veer-
tig assistentiewoningen. 
Bent u ouder dan 65 jaar 
en nog actief, maar wordt 
uw eigen huis te groot 

om te onderhouden? dan kunt u voor een van deze flats kiezen. U hebt er de privacy van 
een eigen woning in een veilige omgeving waar thuiszorg en crisishulp mogelijk zijn. U kunt 
een flat huren of u kunt een woonobligatie kopen. Wie een obligatie koopt, kan zelf in de flat 
gaan wonen of kan de aankoop beschouwen als een investering en het woonrecht aan iemand 
anders toekennen. 

Meer informatie: OCMW Herentals, tel. 014-24 66 41, 
www.herentals.be/ocmw/assistentiewoningen
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Start2Stop helpt u 
stoppen met roken
Met het project start2stop willen de 
Herentalse huisartsen, het AZ Heren-
tals en het stadsbestuur zo veel moge-
lijk mensen helpen stoppen met roken. 
Start2Stop biedt rokers ondersteuning, 
zowel individueel als in groep en met 
medische en psychologische begelei-
ding waar het kan. Wilt u zelf starten 
met stoppen? Kom dan naar de info-
avond op donderdag 21 januari. U krijgt 
er informatie over de mogelijkheden 
en u kunt zich meteen inschrijven voor 
groepssessies. de toegang is gratis, 
maar vooraf inschrijven wordt aange-
raden. dat kan via www.start2stop.be, 
aan de balie van het ziekenhuis (Nederrij 
133) of in Gezondheidscentrum de 
Berk (Berkenlaan 17). De infoavond 
vindt plaats in de Lakenhal en start om 
20 uur. 

11.11.11-acties  
een succes
Herentals liet zich tijdens de voorbije 
11.11.11-campagne weer van zijn bes-
te kant zien. de vrijwilligers zamelden 
6.002,25 euro in aan de winkels en in 
de straten, de multiculturele brunch 
bracht 4.460,31 euro op, het autowas-
sen van KWB Sint-Jan bracht 190 euro 
in het laatje en de soepactie op de zon-
dagmarkt zorgde voor een opbrengst 
van 137,13 euro. Ook de bibliotheek 
stak een handje toe en zamelde in juni 
2.073 euro in met de verkoop van oude 
boeken. Samen met de stortingen van 
gulle Herentalsenaren staat de teller 
voorlopig op 15.717,69 euro.

De Roest: van infrastructuur tot natuur
de Roest is het gebied dat loopt van aan het station in Herentals tot aan de ingang van het mi-
litair domein in Grobbendonk. Vroeger liep hier het Kempisch Kanaal en later ook een spoor-
weg. Eind jaren negentig werd het gebied erkend als natuurgebied. nu zet de stad zich samen 
met de vzw Natuurpunt in om van de Roest een toegankelijk gebied te maken met aandacht 
voor natuur, recreatie en landschap.

de milieuraad nodigt u op vrijdag 29 januari uit op een infoavond over dit project. dirk  
Wouters vertelt u meer over de huidige toestand en over de acties die nodig zijn om tot het 
gewenste resultaat te komen. In een tweede presentatie legt Jos Gysels de link tussen natuur 
en erfgoed. de infoavond vindt plaats in de Lakenhal en start om 20 uur. Na afloop houdt de 
milieuraad een nieuwjaarsreceptie. Iedereen is welkom.

Parkeerplaatsen voor kortparkeren  
aan administratief centrum 
Het stadsbestuur voert een blauwe zone in op tien parkeerplaatsen aan de ingang van het 
administratief centrum. de parkeerplaatsen zijn normaal bedoeld voor langparkeren. Toch is 
hier ook nood aan parkeerplaatsen die voorbehouden zijn voor kortparkeerders. de blauwe 
zone maakt het voor bezoekers van het administratief centrum gemakkelijker om een vrije 
parkeerplaats te vinden. Ook bezoekers van de vrijdagmarkt en ouders die hun kinderen naar 
school brengen of ophalen kunnen er gebruik van maken. In de blauwe zone moet u van 9 tot 
18 uur uw parkeerschijf gebruiken, behalve op zondagen en feestdagen. U mag uw wagen 
twee uur laten staan.

Buurtvrijwilligers houden de buurt netjes 
Buurtvrijwilligers zijn de bezige bijtjes in een wijk. Ze ruimen zwerfvuil op en zorgen er zo voor 
dat hun wijk er verzorgd bij ligt. Stedelijke buurtvrijwilligers zijn geen werknemers van de stad, 
maar zetten zich onbezoldigd in voor een propere samenleving. de stad geeft hun extra vuil-
niszakken voor het opruimen van zwerfvuil en zorgt voor klein gereedschap als een hark, een 
straatveger of werkhandschoenen.

Er zijn in Herentals zeker nog meer mensen die, zonder in de schijnwerpers te treden, hun 
buurt of straat netjes houden. Bent of kent u een buurtvrijwilliger? Of wilt u graag een buurt-
vrijwilliger worden? Neem dan contact op met het stadsbestuur. de stad steunt en dankt u.

Schrijf u in via www.herentals.be/buurtvrijwilliger of neem contact op met het stadsloket  
(tel. 014-28 50 50).

Een verjaardagsfeestje in het Netepark 
Wilt u uw kind een spetterend verjaar-
dagsfeest bezorgen? Kom dan met de 
hele bende naar de zwembaden van het 
Netepark. Voor groepen vanaf tien kin-
deren (tot 14 jaar) zijn er twee formu-
les. Een zwembeurt, pannenkoeken met 
suiker en een drankje kosten 6,50 euro 
per kind. Kiest u voor frietjes en een cur-
ryworst dan betaalt u 8 euro per kind. 
Reserveren kan via www.herentals.be/
feestje.

Meer informatie: tel. 014-85 97 10, 
netepark@herentals.be
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Als u niet rondkomt met uw inkomen 
Als u problemen hebt met het betalen van rekeningen of het aflossen 
van leningen, dan kan het OCMW u helpen. Een maatschappelijk wer-
ker zoekt samen met u naar een passende en haalbare oplossing. dat 
kan financiële steun zijn, maar ook advies of begeleiding. 

Welke steun kan het OCMW verlenen? 
• Het OCMW kan u een leefloon geven.
• Het OCMW kan u helpen bij het betalen van medische kosten, een 

huurwaarborg, ...
• Ook als u problemen hebt om uw verblijf in een woonzorgcentrum 

te betalen, kan het OCMW bijdragen in de kosten. 
• Het OCMW kan u helpen met het beheren van uw budget en uw 

rekeningen.
• Hebt u schulden, dan kunt u bij het OCMW terecht voor schuldbe-

middeling. samen met het OCMW spreekt u een afbetaalplan af 
met uw schuldeisers.

Breng bij een eerste bezoek uw identiteitskaart mee en alle documen-
ten die uw financiële situatie verduidelijken (rekeninguittreksels, loon-
fiches, …).

Wat zijn de voorwaarden? 
Het OCMW van Herentals is enkel bevoegd voor inwoners van Herentals, 
Morkhoven en noorderwijk. Een maatschappelijk werker doet altijd een fi-
nancieel en sociaal onderzoek. Het OCMW-bestuur neemt de beslissingen. 
financiële steun is dus geen automatisch recht.

Moet u financiële steun terugbetalen? 
sommige soorten financiële steun moet u terugbetalen, andere niet. Het 
OCMW baseert zich daarvoor op wetten en reglementen. De maatschap-
pelijk werker legt u vooraf duidelijk uit hoe het in elkaar zit.

Meer informatie
sociale dienst van het OCMW, nederrij 133/A, tel. 014-24 66 66. De ope-
ningstijden en zitdagen vindt u op pagina 14.

Still Alice, een film over dementie 
Still Alice is een 
film uit 2014. Alice 
Howland, gelukkig 
getrouwd en moe-
der van drie vol-
wassen kinderen, is 
een gerenommeerd 
hoogleraar taal-
kunde. Op een dag 
kan ze niet op een 
woord komen. Het 

gebeurt steeds vaker en zelfs de weg vinden wordt alsmaar moeilij-
ker. Uiteindelijk krijgt Alice te horen dat ze aan een zeldzame vorm 
van alzheimer lijdt. Langzaam raakt ze de grip op haar leven kwijt. 
Hoofdrolspeelster Julianne Moore werd voor deze rol overladen met 
prijzen, waaronder de Oscar voor beste actrice. 

de stuurgroep dementievriendelijke Gemeente organiseert een ver-
toning van deze aangrijpende film op donderdag 4 februari om 14 
uur in cultuurcentrum ’t Schaliken. de toegang is gratis.

Meer informatie en inschrijvingen: ‘t Convent, 
dienstencentrum@ocmwherentals.be, tel 014-28 20 00
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PrOGrAMMA CC 't sCHAlIKEn

Maud Vanhauwaert
Het is de moeite
donderdag 7 januari om 20 uur in de schouwburg 

Het is de moeite is het eerste avondvullende programma van 
schrijfster Maud Vanhauwaert. In deze intieme en eigenzinnige 
onewomanshow steekt zij de draak met de traditionele poëzie-
voordracht. Maud werd finalist van het wereldkampioenschap 
poetry slam in 2012 en van het leids Cabaretfestival in 2014. Be-
gin 2015 bekroonde het publiek haar poëzie met een Herman de  
Coninckprijs. 

toegang: 11 euro / 8 euro (Vriendenpas)

Toneelhuis 
desperado
Vrijdag 15 januari om 20 uur in de schouwburg 
Zaterdag 16 januari om 20 uur in de schouwburg 

Desperado is een zwartgallige, beenharde, maar 
ook onweerstaanbaar humoristische theatervoor-
stelling met de vaste kern van Toneelhuis. Vier ke-
rels brengen samen het weekend door in een Kem-
pens cowboydorp. In het diepst van hun gedachten 
zijn het helden van de Far West. In het dagelijkse leven is het heldendom pijnlijk veraf. Van op hun 
barkruk analyseren ze de wereld, het werk, de vrouwen en ook een beetje zichzelf.

toegang: 18 euro / 15 euro (Vriendenpas)

Nevski Prospekt 
Metro Boulot Dodo (+5 jaar)
Zondag 17 januari om 14.30 uur in de schouwburg

Met Metro Boulot Dodo maakt Nevski Prospekt 
een woordeloze slapstickvoorstelling. Herman, een 
onopmerkelijke, ietwat wereldvreemde man, komt 
thuis na een lange werkdag. Zodra hij de voordeur achter zich heeft dichtgetrokken, vervalt hij in 
zijn dagelijkse, eigenzinnige gewoontes. Hij houdt de dingen graag simpel. Hij houdt van orde en 
regelmaat. Maar dan gebeurt er iets wat Herman niet verwacht had ...

toegang: 8 euro / 5 euro (Vriendenpas)

Boeken en Bubbels    
Sven Gatz, Peter Terrin en Sascha Reunes 
Zondag 24 januari om 10.30 uur in de Lakenhal

Op deze winterse zondag ontvangt moderator Katrien Lodewyckx 
Vlaams minister van cultuur Sven Gatz. Hij selecteert voor u een aan-
tal boeken die op de een of andere manier iets hebben betekend in 
zijn leven. Ook auteur Peter Terrin en slamdichter Sascha Reunes ne-
men plaats op de sofa. de Turnhoutse harpiste Lien Keusters zorgt 
voor de muzikale omlijsting. Na afloop serveert het cultuurcentrum 
u een glaasje cava en kunt u gezellig nakaarten met het gezelschap.

de voorstelling loopt in samenwerking met Standaard Boekhandel.

toegang: 10 euro / 7 euro (Vriendenpas) – inclusief glaasje cava

Jan Jaap van der Wal
de nieuwe Belg 
Uitgestelde voorstelling
Woensdag 13 januari 2016 om 20 uur 
in de schouwburg

UItVErKOCHt

Günther Neefs  
en VRT Bigband
Back to Swing 
Vrijdag 29 januari om 20 uur 
in de schouwburg

Günther Neefs 
vierde zijn vijf-
tigste verjaar-
dag en staat 
25 jaar op de 
planken. Een 
mooi moment 
om terug te 
grijpen naar 
zijn eerste lief-
de: de bigband. In Back to Swing speelt 
hij samen met zeventien topmuzikan-
ten van de VRT Bigband. Begeleid door 
trompetten, trombones, saxen en een 
stomende ritmesectie maakt de warm-
ste stem van Vlaanderen een stijlvolle 
reis door de wereld van de swing. 

toegang: 18 euro / 15 euro 
(Vriendenpas)

Het cultuurcentrum  
is er voor iedereen
Cultuurcentrum ’t schaliken startte dit 
seizoen met het project ‘toegankelijke 
cultuur’. Hebt u zin om een voorstel-
ling in het cultuurcentrum bij te wonen, 
maar durft u niet goed alleen te gaan? 
dan zorgt ’t Schaliken voor een vrijwilli-
ger die u begeleidt. Op dinsdag 5 januari 
kunt u hierover een infonamiddag bij-
wonen in ontmoetingsruimte De Cirkel 
(lierseweg 132/A). U bent welkom om 
13.30 uur. de toegang is gratis.

Meer informatie: OCMW Herentals, 
Team De Link, tel. 014-24 66 90
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PrOGrAMMA CC 't sCHAlIKEn

The Lunatics Improcomedy
Improvisatiecomedy
Zaterdag 30 januari om 20 uur in de schouwburg

The Lunatics brengen al vijftien jaar improvisatietheater waarbij snelheid, grappen en verrassing 
voorop staan. U krijgt een show vol toeters en bellen, waarin niets van tevoren vaststaat. de 
hilarische scènes ontstaan ter plaatse op basis van uw suggesties. de voorstelling verloopt in sa-
menwerking met live Comedy.

toegang: 14 euro / 11 euro (Vriendenpas)

Le tout nouveau 
testament 
dinsdag 26 januari om 20 uur 
in de schouwburg

God bestaat 
echt. Hij woont 
in een kleurloos 
appartement in 
Brussel, heeft 
een onmogelijk 
karakter en is 
gemeen tegen 
zijn vrouw, zijn 
dochter en de 
hele mensheid. Via zijn computer re-
gelt Hij alles op aarde. Le tout nouveau 
testament is een Belgische film uit 2015 
van regisseur Jaco Van dormael. de film 
won al enkele prijzen, waaronder die 
voor beste komische film op het Film-
festival van Austin. de film duurt 113 
minuten.

toegang: 5 euro / 3,50 euro 
(Vriendenpas)

Dheepan 
Woensdag 27 januari om 14.30 uur 
in de schouwburg

dheepan is 
een ex-Tamil-
tijger die de 
burgeroorlog 
in Sri Lanka 
ontvlucht. Hij 
wil zijn kansen 
vergroten om 
als vluchteling 
erkend te wor-
den in Frankrijk. daarom vormt hij een 
schijngezin met een vrouw en een ne-
genjarig meisje. Ze kennen elkaar nau-
welijks en komen terecht in een verval-
len voorstad van Parijs. Dheepan is een 
Franse film uit 2015 van regisseur Jac-
ques Audiard en won de Gouden Palm 
op het filmfestival van Cannes. De film 
duurt 109 minuten.

toegang: 5 euro / 3,50 euro 
(Vriendenpas)

fIlM

tEntOOn
Lectrr
Jaaroverzicht in cartoons
Van zaterdag 28 november tot en met zondag 3 januari in de Lakenhal
Open op vrijdag, zaterdag en zondag van 14 tot 17 uur - Gesloten op 25 december en 1 januari

de toegang is gratis.

Theresa Tops 
Impulsen uit het dagelijkse leven
Van zaterdag 9 januari tot en met zondag 7 februari in de Lakenhal
Open op vrijdag, zaterdag en zondag van 14 tot 17 uur 

Kijk mee in de unieke wereld van Theresa Tops. deze kunstenares 
put inspiratie uit haar eigen leven als vrouw, moeder, echtgenote, 
wereldburger en gepassioneerd golfer. Ze bezit het talent om haar 
gevoelens over te brengen in haar schilderijen, soms overduidelijk, 
dan weer vatbaar voor interpretatie. Zo kunt u de schilderijen niet alleen zien maar ook beleven.

de toegang is gratis.

Stedelijke Academie voor Beeldende Kunst 
White Spirit
Van donderdag 14 januari tot en met zaterdag 12 maart in de Vitrine (Markgravenstraat 77)
Open op maandag, dinsdag en woensdag van 13 tot 21 uur en op zaterdag van 9 tot 13 uur

Acht kunstenaars van de Stedelijke Academie voor Beeldende Kunst tonen hun recent werk on-
der de titel White Spirit. Samen met terpentijn en olieverf is white spirit een vertrouwde geur 

voor wie het schildersatelier van de aca-
demie betreed. Figuurlijk verwijst het 
naar de ‘witte geest’, ofwel de inspira-
tie. de tentoonstelling is het bewijs van 
de vrije sfeer in het schildersatelier. de 
studenten worden er aangemoedigd 
om te experimenteren en hun eigen pad 
te kiezen. de werken zijn dan ook heel 
verschillend, zowel inhoudelijk als schil-
derkundig. de vernissage vindt plaats op 
woensdag 13 januari om 20 uur.

Info en tickets: 
Cc ’t Schaliken, Grote Markt 35, cultuurcentrum@herentals.be, 
www.schaliken.be, tel. 014-28 51 30
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De Grabbelpas! Wat is dat?
Bent u op zoek naar leuke activiteiten of creatieve workshops voor uw 
kinderen? Het programma van de Grabbelpas is er voor alle drie- tot 
twaalfjarigen (geboortejaar 2004-2013) en biedt creativiteit, educatie, 
cultuur, sport en spel. de activiteiten vinden plaats op werkdagen van 
de korte schoolvakanties en zijn in handen van ervaren begeleiders. Op  
www.facebook.com/jeugddienst.herentals kunt u sfeerbeelden bekijken van de afgelopen jaren.

de inschrijvingen starten telkens enkele weken voor de vakantie. Kijk op www.herentals.be/
grabbelpas voor alle activiteiten en de inschrijvingsperiode. Kinderen die het voorbije jaar 
deelnamen aan de Grabbelpas, krijgen de informatie per mail of per post. Omdat het aantal 
deelnemers beperkt is, is snel inschrijven de boodschap. Als u een Vrijetijdspas hebt, krijgt u 
50 procent korting op de prijs van de activiteiten.

NIEUW! Vanaf 2016 zijn er geen Grabbelpassen meer. Inschrijven voor de activiteiten kan dan 
zonder pasje. Schrijft u uw kind voor het eerst in, dan moet u wel een informatiefiche invullen. 

In de krokusvakantie trappen we het nieuwe Grabbelpasjaar af. Het thema is Grabbeltijd  
in de oudheid. de inschrijvingen starten op maandag 18 januari om 17 uur, zowel op  
www.herentals.be/grabbelpas als bij de jeugddienst in het Stadspark. Vanaf dinsdag 19 ja-
nuari kunt u ook telefonisch inschrijven via tel. 014-21 21 86.

Er zijn ook nog plaatsen vrij voor de Grabbelpasactiviteiten in de kerstvakantie. Inschrijven kan 
nog steeds via www.herentals.be/grabbelpas. let op: om deel te nemen aan deze activiteiten 
heeft uw kind nog wel een Grabbelpas voor 2015 nodig.

Meer informatie: dienst jeugd en internationale samenwerking, Stadspark z/n, 
tel. 014-21 21 86, jeugddienst@herentals.be, www.facebook.com/jeugddienst.herentals

Sportkampen krokusvakantie  
Van 8 tot 12 februari kunnen kinderen en jongeren van zes tot zestien jaar deelnemen aan sport-
kampen. Inschrijven kan vanaf maandag 11 januari via www.herentals.be/sportkampen. 
daar vindt u ook meer informatie over de kampen.

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

Joggen voor beginners  
en gevorderden
Op woensdag 13 januari start Jogclub 
Herentals met een reeks joggen voor 
beginners. Samen met gediplomeerde 
trainers werkt u op een gezonde en 
ontspannende manier aan uw condi-
tie. Na tien weken kunt u vijf kilometer 
aan een stuk joggen. de lessen vinden 
plaats op woensdag om 19 uur op 
de vernieuwde atletiekpiste van het 
BlOsO-centrum (Vorselaarsebaan 60). 
deelnemen kost 30 euro. Inschrijven 
kan tijdens de eerste les vanaf 18.30 
uur. 

Voor meer informatie kunt u mailen 
naar jogclubherentals@hotmail.com.

Ook Atletiekclub Herentals biedt dit 
voorjaar jogcursussen aan. Als begin-
nend jogger leert u vijf kilometer jog-
gen tijdens de cursus Start to Run. Wie 
al wat loopervaring heeft, kan deel-
nemen aan de cursus Keep Running. 
daar leert u tien of vijftien kilometer 
joggen. de lessen starten op maan-
dag 15 februari en vinden plaats in het 
BLOSO-centrum. Gedurende tien we-
ken staan de trainers voor u klaar op 
maandag om 19 uur, op donderdag om 
19.30 uur en op zaterdag om 9.30 uur. 
Voor deze cursus betaalt u 25 euro. 
Inwoners van Herentals krijgen 5 euro 
korting. Inschrijven kan op de eerste 
lesdag. 

Voor meer informatie surft u naar 
www.acherentals.be of neemt u 
contact op met Michel Nicasi 
(tel. 014-50 12 27, michael.
nicasi@telenet.be).

Gratis initiatie base-  
en softball
Base- en softballclub Titans organiseert 
gratis initiatielessen tijdens de winter-
maanden. U bent welkom in het BLOSO- 
centrum op zaterdag 9, 16 en 23 januari 
en op 6, 13 en 20 februari, telkens van 
15 tot 17 uur. 

Meer informatie: www.titans-bsc.be

JEUGD SPORT
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Nieuwe zwemlessen in 2016
Op 15 februari start een nieuwe reeks zwem-
lessen voor kinderen vanaf drie jaar. Vanaf 
deze winter verlopen de zwemlessen op een 
nieuwe manier. de kinderen leren eerst hoe 
ze veilig boven water kunnen blijven. Pas daar-
na leren ze schoolslag en andere zwemstijlen. 
De zwemlessen zijn opgedeeld in vier niveaus: 
watergewenning, leren overleven in het wa-
ter, veilig leren zwemmen en leren zwemmen 
in stijl.

Om te bepalen op welk niveau uw kind kan 
starten, moet het eerst een kleine test af-
leggen. de testen vinden plaats op maandag 11 januari vanaf 17.15 uur in de zwembaden van 
het Netepark. Woont u in Herentals, dan kunt u uw kind inschrijven voor het testmoment vanaf 
maandag 4 januari om 9 uur op www.herentals.be/netepark/zwemlessen.

de inschrijvingen voor de zwemlessen zelf starten op woensdag 13 januari, ook via de website. 
Enkel kinderen die deelnamen aan het testmoment kunnen ingeschreven worden.

Baby- en peuterzwemmen
door de nieuwe zwemlessen zijn er geen lessen baby- en peuterzwemmen meer. Wel zijn er 
elke zaterdag van 12 tot 13 uur lesmateriaal en oefenfiches beschikbaar in het doelgroepenbad. 
Gezinnen met baby’s en kleine kinderen kunnen er vrij gebruik van maken. U betaalt de gewone 
toegangsprijs en hoeft niet vooraf in te schrijven. Tijdens de schoolvakanties en op feestdagen is 
er geen baby- en peuterzwemmen.

Lessen voor volwassenen
Ook de zwemlessen voor volwassenen starten op 15 februari. Een reeks bestaat uit tien lessen. 
Volwassenen kunnen les volgen in groep of per twee. Inschrijven kan vanaf maandag 4 januari op 
www.herentals.be/netepark/zwemlessen. 

Start to Swim: crawl
Volwassenen die al kunnen zwemmen maar hun techniek en uithoudingsvermogen willen ver-
beteren, kunnen deelnemen aan de nieuwe reeks Start to Swim. de nadruk ligt op de zwemstijl 
crawl. Tien weken lang krijgt u begeleiding, technische tips en advies van ervaren lesgevers. de 
lessenreeks start op dinsdag 16 februari. Er zijn trainingssessies op dinsdag van 21 tot 22 uur en 
op zaterdag van 9 tot 10 uur. deelnemen kost 100 euro. Inwoners van Herentals kunnen zich 
inschrijven vanaf maandag 4 januari via www.herentals.be/netepark/zwemlessen. Wilt u graag 
schoolslag leren zwemmen, dan kunt u deelnemen aan de reeks Start to Swim in het najaar van 
2016.

Gratis lessen aquafit 
Elk nieuw jaar begint voor velen met het voornemen om meer te sporten. Het stadsbestuur geeft 
u alvast een duwtje in de rug door u gratis te laten kennismaken met drie uiteenlopende water-
sportactiviteiten. Op woensdag 6 januari kunt u van 20 tot 20.50 uur kennismaken met aquajog-
ging en van 21 tot 21.50 uur met aquafitness. Op donderdag 7 januari kunt u van 20.30 uur tot 
21.20 uur deelnemen aan een les dynamische relaxatie. U kunt zich inschrijven aan de kassa van 
het zwembad. Op www.netepark.be vindt u meer informatie over de verschillende aqualessen.

Yoga voor beginners
seva Yoga Kempen organiseert yogales-
sen in de turnzaal van vrije basisschool 
(W)Onderwijs (nonnenstraat 14-16, 
toegang parkeerterrein via de Koppe-
landstraat). Op donderdag 28 januari 
om 19.30 uur start er een nieuwe be-
ginnerscursus. de eerste les is vrijblij-
vend en gratis. Inschrijven voor de rest 
van het jaar kan op het einde van de 
les of later. Breng uw eigen mat en een 
handdoek mee en draag losse kleding.

Meer informatie: Flor Stickens, 
tel. 014-21 06 76, flor.stickens@skynet.be, 
www.sevayoga.be

Veldhockeyclub 
in Herentals
In de zomer van 2016 start de gloed-
nieuwe Veldhockeyclub Herentals haar 
werking op. de club organiseert op pro-
fessionele manier trainingen voor jon-
gens en meisjes vanaf zes jaar, uit He-
rentals en regio. Als uw kind interesse 
heeft in hockey, of als u wil meewerken 
aan de club, kunt u dit nu al doorgeven. 
U ontvangt dan later een uitnodiging 
met meer informatie.

Meer informatie: 
veldhockeyherentals@gmail.com

Oproep kandidaten  
kampioenenhuldiging  
2015
Elk jaar huldigt de sportraad de sport-
kampioenen van het afgelopen jaar. Als 
u in 2015 een Belgische titel behaalde 
of een podiumplaats op een Europees 
kampioenschap of wereldkampioen-
schap, dan komt u in aanmerking voor 
de titel van sportlaureaat of -laureate 
2015. Sporters tot en met 18 jaar ko-
men ook in aanmerking met een titel 
van Vlaams, provinciaal of regionaal 
kampioen of een podiumplaats op een 
Belgisch kampioenschap. U kunt uzelf 
kandidaat stellen bij de sportdienst tot 8 
januari. de kampioenenhuldiging vindt 
plaats op 4 maart in cc ’t Schaliken.

Meer informatie: 
dienst sport, De Vossenberg, Markgravenstraat 93, tel. 014-28 52 50, 
sportdienst@herentals.be
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Turnwedstrijd voor 
jonge gymnasten
Ongeveer vierhonderd jonge gymnas-
ten uit heel Vlaanderen komen in het 
weekend van 9 en 10 januari samen in 
sporthal de Vossenberg. daar vindt de 
provinciale voorronde toestelturnen 
I-niveau plaats. de deelnemers zijn 
meisjes van acht en negen jaar. Wilt 
u de gymnasten graag aan het werk 
zien, dan bent u welkom tussen 9 en 
18 uur. de wedstrijd is een organisatie 
van turnvereniging Corpus sanum in 
samenwerking met de Gymnastiek Fe-
deratie Vlaanderen.

Familiequiz van de  
Herentalse 
Badmintonclub 
de Herentalse Badmintonclub nodigt 
u uit voor haar achtste familiequiz  
(niveau D). De quiz vindt plaats op 
zondag 10 januari om 14 uur in zaal  
't Hof (Grote Markt 41). stel een  
ploeg van maximaal zes personen sa-
men en schrijf u voor 4 januari in via 
contacteerhbc@gmail.com. Vermeld 
uw ploegnaam, het aantal ploegleden 
en uw contactgegevens. deelnemen 
kost 15 euro per ploeg.

Meer informatie: 
Dirk Pauels, gsm 0477-99 61 88

Dansen op Latijns-Amerikaanse muziek
Vanaf 8 januari organiseert het stadsbestuur danslessen voor senioren. Op het ritme van de 
salsa, de merengue en de rumba houdt u uw lichaam fit en gezond. de danspassen zijn een-
voudig en iedereen danst zonder partner. de reeks bestaat uit tien lessen. U bent telkens 
welkom op vrijdag van 10 tot 11 uur in de polyvalente zaal van De Vossenberg (Markgra-
venstraat 93). tijdens schoolvakanties en op feestdagen is er geen les. Deelnemen kost 3,20 
euro per les. Vooraf inschrijven is niet nodig.

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

Luister naar uw lichaam 
Op maandag 4 januari start in de feestzaal van 
woonzorgcentrum Sint-Anna (Vorselaarsebaan 
1) een nieuwe lessenreeks voor senioren die hun 
lichaam en geest willen versterken. Aan de hand 
van eenvoudige oefeningen leert u beter omgaan 
met pijn en stress. de oefeningen zijn gebaseerd 
op oosterse bewegingsleren, zoals stoelyoga en 
tai chi. de tien lessen vinden telkens plaats op 
maandag van 14 tot 15.30 uur. Tijdens de school-

vakanties zijn er geen lessen. Per les betaalt u 1 euro. Breng een kussen en dekentje mee en 
draag sportieve kleding, sportschoenen of pantoffels.

Meer informatie en inschrijvingen: 
dienstencentrum ’t Convent, tel 014-28 20 00, dienstencentrum@ocmwherentals.be

S P O R T E N  V O O R  S E N I O R E N

Herfst- en Winterwandelingen 
Ook deze herfst en winter kunt u op zondag gratis 
wandelen onder begeleiding van een gids. de wande-
lingen vertrekken om 14.30 uur vanuit een Herental-
se horecazaak en komen daar twee uur later ook aan. 
U kunt telkens kiezen tussen een korte en een lange 
wandeling. Op zondag 10 januari vertrekt de wande-
ling aan Den Beiaard (Grote Markt 19), op 17 januari 
aan het schedelhof (Bertheide 12), op 24 januari aan 
café Brigand (Bovenrij 59) en op 31 januari aan ’t Haveke (noordervaart 45).

Inschrijven is niet nodig en deelnemen is gratis. de volledige kalender vindt u op www.heren-
tals.be/toerisme en in de brochure bij de dienst toerisme.

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

Driekoningenwandeling in Noorderwijk 
Heemkring Nortrevic en de gemeenschapsraad van Noorderwijk slaan de handen in elkaar 
voor de vierde driekoningenwandeling. Op zondag 3 januari kunt u om 13.30 uur of om 16 uur 
vertrekken aan het dorpshuis. deelnemen kost 2 euro, een gratis opwarmertje inbegrepen. 
Vanaf 15.30 uur zijn er frikadellen met krieken. Wilt u mee aanschuiven, schrijf u dan voor 25 
december in bij Jules Van Olmen.

Meer informatie: Jules Van Olmen, gsm 0486-49 18 21, jules.vanolmen@telenet.be
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Klara in deSingel
Op zaterdag 30 januari palmt cultuur-
zender Klara voor de vijfde keer op 
rij deSingel in. Het davidsfonds en de  
Gezinsbond van Herentals leggen een 
bus in die u heen en terug brengt. de 
bus vertrekt om 10.45 uur aan het ad-
ministratief centrum (Augustijnenlaan 
30). Deelnemen kost 30 euro. leden 
van het davidsfonds of de Gezinsbond 
en houders van een Vrijetijdspas beta-
len 28 euro. Op www.desingel.be vindt 
u het programma van deze muzikale 
dag. 

Meer informatie en inschrijvingen: 
Jef Haest, gsm 0472-46 14 49, 
jefhaest@hotmail.com

Nieuwjaarsconcert  
in de Zandkapel
Op zondag 24 januari om 15 uur geeft 
sopraan Anneke Luyten een nieuw-
jaarsconcert in de Zandkapel in Noor-
derwijk. De zangeres uit Morkhoven 
brengt onder begeleiding van pianist 
Tom Hermans aria’s uit bekende ope-
ra’s en operettes. Anneke Luyten is een 
veelgevraagde sopraan met internatio-
nale reputatie. Zij werd halvefinaliste in 
de Koningin Elisabethwedstrijd en zong 
het kerstconcert in het koninklijk pa-
leis. Het concert is een organisatie van 
Davidsfonds noorderwijk-Morkhoven. 
Een kaart kost 18 euro. leden van het 
davidsfonds betalen 15 euro.

Meer informatie en reservaties: 
Jos Vermeulen (tel. 014-26 24 07) of 

Op stap met de Herentalse Wandelclub
Tijdens de eindejaarsperiode organiseert de Herentalse Wandelclub twee wandelingen. Op dins-
dag 29 december kunt u deelnemen aan de Eindejaarswandeling. Deze wandeling van 8 kilome-
ter start om 13.30 uur aan tennisclub ter Heyde (lichtaartseweg 216). Deelnemen is gratis.

Op zaterdag 2 januari nodigt de club u uit op haar 25ste driekoningentocht. die start aan pa-
rochiezaal sint-norbertus in Herselt (Blauberg 21). Vertrekken kan tussen 8 en 15 uur. U kunt 
kiezen tussen verschillende afstanden, van 5 tot 30 kilometer. de wandeling neemt u mee 
door prachtige bossen en natuurgebieden. Onderweg is er een rustpost met een hapje en een 
drankje. deelnemen kost 1,10 euro.

Meer informatie: info@herentalsewandelclub.be, gsm 0476-43 11 56

Theaterling – Armandus de Zoveelste 

Koning Armandus de Zoveelste wil geen koning meer zijn. Zijn vrouw, 
koningin Mariola, ligt op sterven. De prins heeft geen zin om te re-
geren en de prinses is nog te jong voor de troon. Niemand weet hoe 
het nu verder moet, behalve misschien een kabouter. Maar ja, wie 
gelooft er nu in kabouters? 

Armandus de Zoveelste is een sprookje van dimitri Leue. de voorstel-
lingen vinden plaats op 23, 24, 29, 30 en 31 januari en op 5, 6 en 7 februari in de kamerthea-
terzaal van ’t Hof. tickets kosten 9 euro en zijn te verkrijgen bij cc ’t schaliken (Grote Markt 35, 
http://tickets.schaliken.be).

Toast Literair  
Op zondag 24 januari om 9.30 uur ontvangt davidsfonds Herentals u op een gezellige, literaire 
brunch in hotel Karmel op de Grote Markt. tijdens het eten luistert u onder meer naar ge-
dichten van en door Xavier de Busser. Katrien Snoeys zorgt voor de muzikale noot met eigen 
Nederlandstalige liedjes. de toegang bedraagt 23 euro. Houders van een davidsfonds-cultuur-
kaart of een Vrijetijdspas betalen 21 euro.

Meer informatie en inschrijvingen: 
Hubert Vanooteghem, hubert.vanooteghem@skynet.be, tel. 014-21 65 35

Biodiversiteit, over het leven zoals het echt is  
Herentalsenaar Hans Van dyck, professor natuurbehoud en gedragsecologie aan de Université 
Catholique de louvain, is op woensdag 27 januari te gast in de lakenhal. Om 20 uur geeft hij er 
een lezing over biodiversiteit. Hij tekent een portret van het leven op onze planeet en hoe wij 
daarmee omgaan. de lezing maakt deel uit van In the Spotlight, een project van het Huisvan-
deMens en de Herentalse Vrijzinnige Vereniging. De toegang is gratis.

Meer informatie en inschrijvingen: tel. 014-85 92 90, herentals@demens.nu

Vredeseilanden 
Op 15, 16 en 17 januari houdt Vredeseilanden haar jaarlijkse campagne. Vrijwilligers trekken 
tijdens die dagen de straat op om sleutelhangers en pennen te verkopen. U kunt ook een gift 
doen op het rekeningnummer BE64 0000 0000 5252. Giften vanaf 40 euro zijn fiscaal aftrek-
baar. de opbrengst gaat naar projecten die ervoor zorgen dat boerenfamilies in Afrika, Latijns-
Amerika, Azië en Vlaanderen een goed inkomen kunnen halen uit hun werk op het veld. 

Meer informatie: www.vredeseilanden.be
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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 28/11        
tot 03/01

tEntOOn lectrr – Jaaroverzicht in cartoons / Lakenhal / Op vrijdag, zaterdag 
en zondag van 14 tot 17 uur / Gesloten op 25 december 2015 en 1 
januari 2016

Van 01/12          
tot 29/02

tEntOOn Chris Dyck – Kunst Rijst-Reist / Cappuccino, Hofkwartier 9

Za 19/12 BOEK Herentalse Geschiedkundige Kring – Voorstelling Historisch Jaarboek 
XXIV / Kasteel Le Paige, Nederrij 135 / 10.30 uur

Zo 20/12 UiT De Kerstman deelt snoepjes uit op de markt / Belgiëlaan

KErst X-mas Shopping / Stadscentrum / Van 13 tot 17.30 uur

tHEAtEr theater froefroe – Repelsteel (+6 jaar) / cc ’t schaliken / 14.30 uur

TUIN tuinHier – Bloemschikken rond het thema kerst / Eetzaal kOsh  
Campus scheppersstraat / 10 uur

di 22/12 RAAd raad voor Maatschappelijk Welzijn / Kantoor van de OCMW- 
secretaris, Nederrij 133/A / 20 uur

Za 26/12 KErst Davidsfonds Herentals – Vlaanderen zingt kerst / sint-Catharinakerk, 
Begijnhof / 16 uur

Zo 27/12 KErst Kerstwandeling / dorpshuis Noorderwijk / Van 16 tot 18 uur

KErst Koninklijk sint-franciscuskoor en ensemble triple – Joy to the World / 
Sint-Antoniuskerk / 15 uur

di 29/12 fIlM Paradise Trips / cc ’t Schaliken / 20 uur 

UiT Eindejaarswandeling van de Herentalse Wandelclub / tennisclub ter 
Heyde, Lichtaartseweg 216 / 13.30 uur

Wo 30/12 fIlM De Kleine Prins (+6 jaar) / cc ’t schaliken / 14.30 uur 

do 31/12 JEUGD Jeugdraad trakteert nieuwjaarszangers / Lakenhal / Van 10 tot 13 uur

FUIF Kiss Me on nYE / sporthal noorderwijk / 21.30 uur

FUIF Open Up / Zaal ’t Hof / 21 uur

Za 02/01 UiT driekoningentocht van de Herentalse Wandelclub / Parochiezaal  
Sint-Norbertus, Blauberg 21, Herselt / Vertrekken tussen 8 en 15 uur

Zo 03/01 UiT driekoningenwandeling van heemkring Nortrevic en de gemeenschaps-
raad van Noorderwijk / dorpshuis / Om 13.30 en 16 uur

do 07/01 WOORd Maud Vanhauwaert – Het is de moeite / cc ’t Schaliken / 20 uur

WErElD-
MUZIEK

Dreamers’ Circus – Scandinavische folk / CC Zwaneberg, Cultuurplein 
1, Heist-op-den-Berg / 20 uur

SPORT Duikschool Campinia – Gratis initiatie duiken / Zwembaden netepark 
/ 21 uur

UiT Handwerkcafé / De Cirkel, lierseweg 132 / Van 13.30 tot 17 uur / 
Info: tel. 014-24 66 90, delink@ocmwherentals.be

Vr 08/01 INFO Mobiele lijnwinkel / lakenhal, Grote Markt / Van 8.30 tot 14.30 uur

Za 09/01 SPORT Provinciale voorronde toestelturnen meisjes I-niveau / Sporthal de 
Vossenberg / Van 9 tot 18 uur

MUZIEK Winterconcert Koninklijke Fanfare Zucht naar Kunst / ’t Zaaltje, 
Molenstraat 12 / 19.30 uur

Van 09/01         
tot 07/02

tEntOOn theresa tops – Impulsen uit het dagelijkse leven / Lakenhal /  
Op vrijdag, zaterdag en zondag van 14 tot 17 uur 

Zo 10/01 SPORT  Provinciale voorronde toestelturnen meisjes I-niveau / Sporthal de  
Vossenberg / Van 9 tot 18 uur

QUIZ Familiequiz van de Herentalse Badmintonclub / Zaal ’t Hof, Grote 
Markt 41 / 14 uur

UiT Herfst- en Winterwandeling / Den Beiaard, Grote Markt 19 / 14.30 uur

TUIN tuinHier – algemene vergadering / Eetzaal kOsh Campus  
Scheppersstraat / 10 uur

MUZIEK Winterconcert Koninklijke Fanfare Zucht naar Kunst / ’t Zaaltje, 
Molenstraat 12 / 19 uur

Ma 11/01 INFO Infoavond samenaankoop dakisolatie / Zaal ’t Hof, Grote Markt 41 / 
20 uur

Wo 13/01 HUMOr Jan Jaap van der Wal – De nieuwe Belg / cc ’t Schaliken / 20 uur / 
UItVErKOCHt

SPORT Jogclub Herentals – Joggen voor beginners / Atletiekpiste BlOsO-
centrum / 18.30 uur

do 14/01 UiT Handwerkcafé / De Cirkel, lierseweg 132 / Van 13.30 tot 17 uur / 
Info: tel. 014-24 66 90, delink@ocmwherentals.be

Van 14/01         
tot 12/03

tEntOOn stedelijke Academie voor Beeldende Kunst – White Spirit / Vitrine,  
Markgravenstraat 77 / Open maandag, dinsdag en woensdag van 13 tot  
21 uur en zaterdag van 9 tot 13 uur

Vr 15/01 tHEAtEr toneelhuis – Desperado / cc ’t Schaliken / 20 uur 

VROUW Vrouwenraad: algemene vergadering en jaaroverzicht / fundatiehuis, 
Begijnhof 27 / Van 13.30 tot 16.30 uur / Info: louisa Van sand,  
tel. 014-22 00 55

Za 16/01 tHEAtEr toneelhuis – Desperado / cc ’t Schaliken / 20 uur 

Zo 17/01 tHEAtEr nevski Prospekt – Metro Boulot Dodo (+5 jaar) / cc ’t schaliken /  
14.30 uur

UiT Herfst- en Winterwandeling / Schedelhof, Bertheide 12 / 14.30 uur

di 19/01 BlOED Bloedinzameling Rode Kruis / Parochiecentrum Noorderwijk, Ring 
27-29 / Van 17.30 tot 20.30 uur

sOCIO familiegroep Dementie – Als het einde nadert / WZC Bremdael, 
Ernest Claesstraat 54 / 14 uur

sEnIOr Grijze Panters – Worstenbrood / ’t Convent, Begijnhof 17 /  
Info: Joke, tel. 014-22 04 07

do 21/01 sOCIO Praatgraag voor blinden en slechtzienden / Bistro de Swaen, 
Belgiëlaan 1 / Van 13.30 tot 16.30 uur / Info: An Van Gils,  
gsm 0477-40 51 57

UiT Handwerkcafé / De Cirkel, lierseweg 132 / Van 13.30 tot 17 uur /  
Info: tel. 014-24 66 90, delink@ocmwherentals.be

Za 23/01 KlAssIEK Kamerfilharmonie Vlaanderen o.l.v. Herman Engels – Water /  
cc ’t schaliken / 20 uur / UItVErKOCHt

tHEAtEr theaterling – Armandus de Zoveelste / Kamertheaterzaal ’t Hof /  
20 uur

Zo 24/01 WOORd sven Gatz, Peter terrin en sascha reunes – Boeken en Bubbels / 
Lakenhal / 10.30 uur

UiT Davidsfonds Herentals – toast literair / Hotel Karmel / 9.30 uur

MUZIEK nieuwjaarsconcert van Davidsfonds noorderwijk-Morkhoven / 
Zandkapel / 15 uur

UiT Herfst- en Winterwandeling / Café Brigand, Bovenrij 59 / 14.30 uur

tHEAtEr theaterling – Armandus de Zoveelste / Kamertheaterzaal ’t Hof / 15 uur

TUIN tuinHier – Steenfruit / Eetzaal kOsh Campus scheppersstraat / 10 uur

di 26/01 fIlM Le tout nouveau testament / cc ’t Schaliken / 20 uur 

RAAd  raad voor Maatschappelijk Welzijn / Kantoor van de OCMW- 
secretaris, Nederrij 133/A / 20 uur

Wo 27/02 fIlM Dheepan / cc ’t Schaliken / 14.30 uur 

INFO In the spotlight met Hans Van Dyck – Biodiversiteit, over het leven 
zoals het echt is / Lakenhal / 20 uur

do 28/01 SPORT Beginnerscursus seva Yoga Kempen / (W)Onderwijs, nonnenstraat 
14-16 / 19.30 uur

sEnIOr Grijze Panters – Wandelen / Info: Yvonne, tel. 014-21 42 65

UiT Handwerkcafé / De Cirkel, lierseweg 132 / Van 13.30 tot 17 uur /  
Info: tel. 014-24 66 90, delink@ocmwherentals.be

UiT De Mooiste Poëzie ter Wereld / lakenhal / 20 uur

Vr 29/01 MUZIEK Günther neefs en Vrt Bigband – Back to Swing / cc ’t Schaliken / 20 uur

INFO Infoavond over natuurgebied de Roest / Lakenhal / 20 uur

tHEAtEr theaterling – Armandus de Zoveelste / Kamertheaterzaal ’t Hof /  
20 uur

Za 30/01 MUZIEK Davidsfonds en Gezinsbond Herentals – Klara in desingel /  
Administratief centrum, Augustijnenlaan 30 / 10.45 uur 

HUMOr the lunatics Improcomedy – Improvisatiecomedy / cc ’t Schaliken / 
20 uur 

tHEAtEr theaterling – Armandus de Zoveelste / Kamertheaterzaal ’t Hof /  
20 uur

Zo 31/01 UiT Herfst- en Winterwandeling / ’t Haveke, Noordervaart 45 / 14.30 uur

tHEAtEr theaterling – Armandus de Zoveelste / Kamertheaterzaal ’t Hof / 15 uur

UiT Verzet de Stad / Atelier 79, Lierseweg 79 / Van 17 tot 22 uur
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UIt In HErEntAls

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 ’t Convent / Van 13.30 tot 17 uur  
Info: Wies lathouwers, tel. 014-21 53 37

lInEDAnCEn Sportcomplex de Vossenberg / Van 13.30 tot 16 uur 
Info: Wieza Bosmans, tel. 014-21 87 78

OKRA Sint-Antonius
Elke maandag PEtAnqUE ’t Convent / Van 14 tot 17 uur  

 Info: Jef Driesen, gsm 0477-37 44 86

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

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 / 
Van 9 tot 12 uur / Info: Marie-louise Bertels,  
tel. 014-21 99 79

Elke dinsdag sPElEn Petanque, minigolf, kaarten of bingo / ’t 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 / 
Van 9.30 tot 11 uur / Info: Marie-louise Bertels,  
tel. 014-21 99 79

Elke donderdag fIEtsEn Sportcomplex de Vossenberg / 13.30 uur / 
Info: Willy Verlinden, tel. 014-22 11 14

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

Elke maandag AqUAGYM Netepark / Van 15.15 tot 16 uur en 
van 16.15 tot 17 uur

Elke dinsdag nOrDIC 
WALKING

Netepark / Van 9.55 tot 11.50 uur

Elke woensdag  sEnIOrEn-
fItnEss 

de Vossenberg / Van 10 tot 11 uur

Elke donderdag BADMIntOn de Vossenberg / Van 13.30 tot 16 uur

Elke vrijdag  AqUAfItnEss Netepark / Van 14 tot 14.50 uur

JOnG
Elke dinsdag PEUtErs 

& ZO
Campus spiegelfabriek, lierseweg 132/A / 
Van 9 tot 12 uur

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
 29-10 Jill, dochter van lara Mwiza en André Jacobs
 03-11 Mare, dochter van lien Gebruers en Giel Carmans
 08-11 Malik, zoon van sofie Peeters en Mabrouk Ahmed Mabrouk
 09-11 lowie, zoon van Els Van looy en Ief stausens
 11-11 Bénédicte, dochter van renée Cambré en Jef De schutter
 13-11 Mathis, zoon van samantha Van den Heuvel en Maarten  
  Verwimp
 14-11 Ahoura, dochter van Iran davoudi en Ali Oveysi
 20-11 Pia, dochter van tinne Kenis en saidjah Caels
 22-11 Charles, zoon van sofie Asselman en reindert tresignie
 23-11 Arnaud, zoon van liesbeth Elsen en Pieter-Bas Vererfve
 28-11 nienke, dochter van Vicky Van Echelpoel en Jens De neef

 Overlijdens
 05-11 Jeanne Van de Put (76), echtgenote van Maria Van de Poel
 12-11 Catharina Brandt (68), echtgenote van Urbain De Vos
 12-11 Julia Van de Vel (89), echtgenote van Henri Van de Ven
 13-11 roberto salgarollo (79), echtgenoot van Irèna Mols
 14-11 remigius Van Dijck (77)
 15-11 françois Van de Kelft (57), echtgenoot van Martina Van der  
  Linden
 19-11 Herman Vrancken (82), echtgenoot van rosa Vanzeir
 20-11 felix Vermeiren (77)
 22-11 Maria Gepts (88), weduwe van Josephus Moons
 22-11 lea Peeters (67), weduwe van Emiel Van Dijck
 24-11 Elza smets (82), echtgenote van Isidorus Blommé
 25-11 Palmyra Baetens (91), weduwe van Adrianus steijlen
 25-11 Yvonne Cuylaerts (90), weduwe van Marcel Van laer
 27-11 Denis spiessens (77), echtgenoot van Josée Van Hove
 27-11 simone Wouters (95), weduwe van franciscus Van Genechten
 28-11 Maria Verschueren (98), weduwe van Jan Bunkens

 Huwelijksaankondigingen
 Kurt Van Edom en lucy Brouwers
 Joachim Biermans en Kathleen daems
 Davy Van reusel en Julie Van Eynde

 Huwelijken
 Giovanni Van den Bosch en Miriam Creten
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nUttIGE tElEfOOnnUMMErs

Aids-telefoon Vlaanderen 078-15 15 15

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

Autisme-telefoon  078-15 22 52

Awel  102

Boskat  014-23 31 36

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

Holebifoon  0800-99 533

Infopunt dementie  014-28 20 00

IOK - Geel  014-58 09 91

JAC - Hofkwartier 23  014-23 34 01

Kankerlijn  0800-35 445

Ms-liga Antwerpen  03-887 48 18

OpWeg  014-23 18 80 
Info over wonen voor mensen met een handicap

PIDPA (klantenservice)  0800-90 300

Slachtofferhulp - Hofkwartier 23  014-21 08 08

Tele-onthaal  106

Vertrouwensartsencentra  02-533 12 11

Vlaamse Wegentelefoon  0800-122 66

Woonzorglijn  078-15 25 25

Zelfmoordlijn  1813

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 0903-99 000 [1,50 euro/min] 
 www.apotheek.be

Tandartsen  0903-39 969 [1,50 euro/min] 
Op zaterdagen, zondagen en feestdagen van 9 tot 18 uur

Huisartsenwachtpost - Nederrij 99 014-22 22 00 
Van vrijdag om 19 uur tot maandag om 8 uur en op feestdagen 

Stadsdiensten   
Administratief centrum - Augustijnenlaan 30 014-28 50 50

Belastingen  02-575 82 60

Bibliotheek - Gildelaan 13  014-85 97 50

BLOSO-centrum - Vorselaarsebaan 60  014-85 95 10

bpost - Belgiëlaan 51  022-012 345

Brandweer - Oud-Strijderslaan 1  014-25 82 10

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

defecten aan de openbare verlichting  0800-6 35 35 

de Lijn  070-220 200

diftar-informatielijn  0800-97 687

Hummeltjeshof - Augustijnenlaan 22  014-23 17 18

Jeugddienst - Stadspark z/n  014-21 21 86

Kringwinkel Zuiderkempen - Lierseweg 132/A  015-23 73 93

Muziekacademie - Hikstraat 28  014-21 33 05

Netepark - Vorselaarsebaan  014-85 97 10

nMBs - Herentals  03-229 56 14

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

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
De zitdagen vinden plaats in de discrete loketten van het 
stadsloket (administratief centrum, Augustijnenlaan 30)

Rijksdienst voor pensioenen
eerste maandag van 9 tot 12 uur en van 13.30 tot 16 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 
Op afspraak via: www.herentals.be/afspraak,   
tel. 014-28 50 50

Vlaams Woningfonds van de Grote Gezinnen 
iedere dinsdag van 9 tot 12 uur

enkel na afspraak: tel. 03-238 60 34

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

Spreekuren OCMW Herentals
-  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 uur 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

SPrEEKUrEn
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: tel. 014-28 50 50.

burgemeester Jan Peeters 
Politie, brandweer, veiligheid en openbare orde, algemeen beleid en coördinatie, 
communicatie en informatie, bevolking en burgerlijke stand, openbaar werk en 
gemeentelijk patrimonium

maandag van 18 tot 19.30 uur
vrijdag van 9 tot 11 uur
[i] burgemeester.jan.peeters@herentals.be

schepen Mien Van Olmen
Ruimtelijke ordening, milieu en groenvoorzieningen, monumenten en 
landschappen, landbouw en plattelandsontwikkeling

maandag van 10 tot 12 uur of na afspraak
[i] schepen.mien.van.olmen@herentals.be

schepen Jan Bertels
financiën, jeugd, internationale samenwerking, informatica,   
huisvesting, OCMW en kerkfabrieken

maandag van 18.30 tot 19.30 uur of na afspraak
[i] schepen.jan.bertels@herentals.be

schepen Ingrid Ryken
Cultuur, bibliotheek, kunstonderwijs, archief, erfgoed en  
museumbeleid, toerisme en jumelages

maandag van 18.30 tot 19.30 uur of na afspraak
[i] schepen.ingrid.ryken@herentals.be

schepen Wies Verheyden 
Sport en personeel

alleen na afspraak
[i] schepen.wies.verheyden@herentals.be

schepen Jan Michielsen
Mobiliteit, middenstand en lokale economie, markten en foren

alleen na afspraak
[i] schepen.jan.michielsen@herentals.be

schepen Anne-Mie Hendrickx
Preventie, gelijke kansen en integratiebeleid, gezondheidsbeleid, 
kinderopvang, sociale economie en seniorenprojecten

maandag van 10 tot 12 uur of na afspraak
[i] schepen.anne-mie.hendrickx@herentals.be

schepen Fons Michiels
sociale zaken en voorzitter OCMW

alleen na afspraak
[i] voorzitter@ocmwherentals.be
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OPENINGSTIJDEN STADSDIENSTEN
ma DI wO dO VR za zO

ADMINISTRATIEF CENTRUM
Gesloten op 25 december en 1 januari

09.00-12.00
13.30-16.00
17.00-19.30

09.00-12.00 09.00-12.00 09.00-12.00 09.00-12.00

CC ’T SCHALIKEN
Gesloten op 25 december en 1 januari. 
Op donderdag 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 24, 25, 26 en 31 december 
en op 1 januari. 

14.00-20.00 14.00-20.00 14.00-20.00 14.00-20.00 14.00-20.00 10.00-16.00

BIBLIOTHEEK NOORDERWIJK
Gesloten op zaterdag 26 december

18.00-20.00 14.00-16.00 10.00-12.00

RECYCLAGEPARK
Gesloten op 25 en 26 december en op 
1 en 2 januari. Op donderdag 24 en 31 
december enkel open in de voormiddag

09.00-18.00 09.00-16.30 09.00-16.30 09.00-12.00 08.30-14.30

JEUGDDIENST
Gesloten op 25 december en 1 januari. 
Op donderdag 24 en 31 december enkel 
open in de voormiddag

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 donderdag 24 december 
tot en met vrijdag 1 januari

07.00-18.00 07.00-18.00 07.00-18.00 07.00-18.00 07.00-18.00

SPORTDIENST
Gesloten op 25 december en 1 januari. 
Op donderdag 24 en 31 december enkel 
open in de voormiddag

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 25 december en 1 januari

09.00-12.00 09.00-12.00 09.00-12.00 09.00-12.00 09.00-12.00

TOERISME HERENTALS
Gesloten op 25 en 26 december en op 
1 en 2 januari. Op donderdag 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

Zondag 20
december:
13.00-17.00

STEDELIJKE WERKPLAATS
Gesloten op 25 december en 1 januari. 
Op donderdag 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

Het netePark

WEDSTRIJDBAD 07.30-08.30
12.00-16.30

07.30-08.30
12.00-16.30
17.30-21.00

07.30-08.30
12.00-13.00
14.00-21.00

07.30-08.30
12.00-16.30
17.30-21.00

07.30-08.30
12.00-16.30
17.30-21.00

09.00-17.00 09.00-17.00

RECREATIEBAD- EN
DOELGROEPENBAD

17.30-21.00 14.00-21.00 17.30-21.00 17.30-21.00 09.00-17.00 09.00-17.00

OPENINGSTIJDEN KERSTVAKANTIE (19/12-3/1)
de zwembaden van het Netepark zijn gesloten op 24, 25 en 31 december en 1 januari. Op weekdagen zijn alle zwembaden open van 14 tot 21 uur. Trimzwemmers 
kunnen in het wedstrijdbad terecht van 7.30 uur tot 8.30 uur en van 12 tot 13 uur. Van 14 tot 16 uur is het wedstrijdbad een pretbad. Tijdens het weekend zijn de baden 
open van 9 tot 17 uur. Er zijn geen aqualessen tijdens de kerstvakantie.

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
17.30-20.15

14.00-16.00
16.30-18.30
19.00-20.30

10.00-12.00
13.30-17.00
17.30-19.00
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