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Cultuurprijs 2007 voor Albert Laureys
Herentalse cultuurprijs
Op vrijdag 18 januari reikte de Herentalse cultuurraad voor de
tweede maal de Herentalse cultuurprijs uit. De laureaat van de
cultuurprijs 2007 is Albert Laureys, een begenadigd muzikant en
dirigent van 91 jaar, die nog steeds actief is in het Herentalse
cultuurleven. De andere genomineerden waren Jan Cools, SintBaafskring, Frans De Ryck, Dirk De Boeck en kamermuziekensemble Luciano.

Gregoriaanse gezangen en orgelmuziek
Albert Laureys werd voorgedragen door het Sint-Franciscuskoor
uit Herentals en door het Davidsfonds Herentals. Als veertienjarige
had Albert reeds een voorliefde voor gregoriaanse gezangen en
orgelmuziek en zo begon hij met orgellessen bij pater Seynaeve.
Albert studeerde aan het Lemmensinstituut.

Koren
Reeds 71 jaar begeleidt hij het Sint-Franciscuskoor, het kinderkoor,
het gregoriaans koor en het door hem zelf opgerichte vierstemmige koor Zonnelied. Voor elk van deze vier koren heeft Albert
Laureys tal van nieuwe composities en bewerkingen geschreven.

Ondanks zijn hoge leeftijd vervult Albert zijn taken met het grootste engagement en toewijding. Het moet haast een uitzondering voor Herentals en
de verre omgeving zijn dat iemand nog op die leeftijd dergelijke prestaties levert.
Albert Laureys ontvangt een mooi kunstwerk. De cultuurprijs is een klein ingetogen figuratief beeldje ontworpen en gerealiseerd door Karel Verreyt, leerling beeldhouwkunst aan de Stedelijke Academie voor Beeldende Kunst Herentals. Het beeldje werd speciaal voor deze cultuurprijs ontworpen en in tin gegoten.
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De Vlaamse overheid publiceerde onlangs voor elke gemeente een profielschets, een mooi overzicht van cijfers
en statistieken over onze gemeente en de vergelijking ervan met vergelijkbare gemeenten in Vlaanderen. Boeiend
om weten.
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onze stad 11.028 huishoudens telt
1464 alleenstaande mannen en 1753 alleenstaande vrouwen telt
er 315 alleenstaande moeders met kinderen wonen, en 43 alleenstaande vaders
2,3% van de Herentalsenaren vreemdelingen zijn
we met 539 inwoners per km² zeer dichtbevolkt zijn
een gemiddelde bouwgrondprijs van 113 euro per m² gevraagd werd
7,91% van onze woningen sociale huurwoningen zijn
onze werkzaamheidsgraad 68,5% bedraagt
het aantal zelfstandigen en ondernemingen groeit
al 88,1 % van ons afvalwater gezuiverd wordt???

Wie meer over onze stad wil weten kan terecht op www.lokalestatistieken.be.
Jan Peeters
Uw burgemeester
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Aankondigingen voor de Stadskrant van
maart 2008 moeten uiterlijk op
maandag 4 februari 2008 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

Natuur en recreatie zij aan zij op de Kleine Nete en op de Heuvelrug
Dat de Kempense Heuvelrug en de Kleine Netevallei belangrijke natuurwaarden bevatten, hoeft niet meer gezegd. Om deze natuur te beschermen en te versterken ,heeft het Agentschap voor Natuur en Bos, samen
met de plaatselijke eigenaars en gebruikers, het Natuurrichtplan voor
de Heuvelrug-benedenstrooms opgesteld. Dit natuurrichtplan geeft aan
wat het agentschap op het vlak van natuur in dit gebied beoogt. Het
plan omvat een toekomstvisie en specifieke maatregelen voor het deel
van de Kleine Netevallei tussen Grobbendonk en Olen en het deel van
de Heuvelrug tussen Vorselaar over Herentals naar Kasterlee.
Van 1 februari tot en met 31 maart loopt het openbaar onderzoek
van het natuurrichtplan. Tijdens het openbaar onderzoek kan iedereen
opmerkingen, suggesties en bezwaren indienen over dit plan. Het plan
ligt ter inzage in de gemeentehuizen van Grobbendonk, Olen, Kasterlee,
Lille, Herentals en Vorselaar. Daarnaast organiseert het Agentschap
voor Natuur en Bos twee infomarkten te Herentals en te Kasterlee.
Hier kan iedereen rechtstreeks vragen stellen aan de medewerkers van het Agentschap voor Natuur en Bos.
De infomarkten vinden plaats op maandag 18 februari van 14 tot 19 uur in de benedenzaal van het administratief centrum
(Augustijnenlaan 30, Herentals) en op woensdag 20 februari van 14 tot 19 uur in de foyer van het ontmoetingscentrum in Lichtaart (Schoolstraat 31).

[i]
Agentschap voor Natuur en Bos – Antwerpen, Lange Kievitstraat 111-113 bus 63, 2018 Antwerpen,
An Wouters, tel. 03-224 62 71, an.wouters@lne.vlaanderen.be

Nieuwe verkeerssituaties in het stadscentrum
De heraanleg van het Lantaarnpad verloopt op schema. Na de heraanleg van deze straat, voert de stad verder het mobiliteitsplan in. Als het Lantaarnpad opnieuw in gebruik wordt genomen, wordt het een eenrichtingstraat van de Grote Markt
en Bovenrij naar de Nonnenstraat. . Fietsers zijn in beide richtingen wel toegelaten, ook in de Nonnenstraat Het verkeer van
de Augustijnenlaan naar de Koppelandstraat moet er rekening mee houden dat ze slechts tot aan het parkeerterrein van de
Delhaize kunnen rijden. De Nonnenstraat wordt vanaf dan volledig een eenrichtingstraat van de Bovenrij tot aan de toegang
van het parkeerterrein van de Delhaize.

www.herentals.be
Bericht aan onze lezers buiten
Herentals en in het buitenland
Als abonnee van de Stadskrant ontvangt u het
gemeentelijk informatieblad van Herentals
met de post. In het beste geval vindt u de
Stadskrant pas enkele dagen na de eerste
van de maand in de brievenbus. U kan de
Stadskrant sneller in huis halen met de
website van het stadsbestuur.
Op www.herentals.be kunt u op het einde
van elke maand de Stadskrant voor de
volgende maand downloaden. Klik op
Algemene info > publicaties > Stadskrant
of vul ‘Stadskrant’ in bij Zoek.
Volstaat deze on line Stadskrant voor u en
vindt u het niet langer nodig om een gedrukt
exemplaar te ontvangen? Laat het ons weten:
communicatie@herentals.be.
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In de Schepperstraat geldt voortaan een parkeerverbod aan het pleintje voor het Scheppersinstituut. In Noorderwijk is de
Maalderijstraat (tussen het Braakveld en de Voortkapelseweg) voortaan een eenrichtingstraat. De verplichte richting gaat van
het Braakveld in de richting van de Voortkapelseweg. Fietsers en voetgangers mogen wel nog in beide richtingen door.

Busrondleiding ruimtelijk structuurplan
Het stadsbestuur van Herentals werkt aan een ruimtelijk structuurplan. Op zaterdag 23 februari organiseert het stadsbestuur
in de voor- en in de namiddag een busrondleiding langs de plaatsen die in het structuurplan veel belang krijgen. Indien er
voldoende belangstelling is, volgt er nog een extra rondleiding.
[i]
U kunt zich inschrijven via e-mail: info@herentals.be, telefonisch op het nummer 014-28 50 50 of aan de
receptiebalie van het administratief centrum.

Nieuwe betonvakken voor de Herenthoutseweg
Einde januari startte een aannemer met het herstellen van betonvakken op de Herenthoutseweg tussen de Populierenlaan
en de Eikenlaan. De werkzaamheden duren ongeveer 36 kalenderdagen, maar zijn afhankelijk van het weer. Eerst herstelt de
aannemer de betonvakken aan de even huisnummers. Het verkeer uit Herentals komt, wordt omgeleid via Veldhoven en de
Toekomstlaan. Het verkeer dat uit de richting van Herenthout komt, kan doorrijden. Daarna herstelt de aannemer de betonvakken aan de oneven huisnummers. Het verkeer dat uit de richting van Herenthout komt, wordt omgeleid via de Toekomstlaan en Veldhoven. Het verkeer dat uit de richting van Herentals komt, kan doorrijden. Het kruispunt van Veldhoven met de
Populierenlaan blijft open voor het verkeer.

Informatievergaderingen Diftar

diftar

afval in

balans

Op 1 juli start het stadsbestuur met het Diftarsysteem. Omdat afval verwerken een dure zaak is, wil de stad
de kosten voor de verwerking van restafval en GFT zo rechtvaardig mogelijk verdelen. Een eerlijk systeem
van kostenverdeling kan alleen door te meten hoeveel afval elk gezin aanbiedt bij de huis-aan-huisinzameling.
Daarom gaan we het restafval en GFT wegen. Dat kan via Diftar.

Vanaf 1 juli 2008 rekent de stad het restafval en GFT aan op basis van het gewicht. Een gezin dat afval voorkomt en goed sorteert, zal een lage afvalfactuur hebben. Met Diftar wordt iedereen nog meer verantwoordelijk voor zijn afval en kan iedereen zijn eigen afvalkosten in de hand houden.
Om u over het nieuwe systeem te informeren, organiseren de stad en de IOK een aantal informatievergaderingen. Deze vergaderingen vinden plaats op
• woensdag 6 februari: in buurthuis Diependaal, Musketstraat 100 om 19.30 uur
• donderdag 7 februari: in de foyer theaterzaal  van cc ‘t Schaliken om 19.30 uur
• dinsdag 12 februari: in de parochiezaal van Morkhoven, Dorp 27 om 19.30 uur
• woensdag 13 februari: in de parochiezaal van Noorderwijk, Ring 27 om 19.30 uur

[i] Hebt u nog vragen, dan kunt u terecht op de gratis Diftar-informatielijn 0800-97 687.

Heraanleg trottoirs
Oud Diependaal
Om onze stad mooi en leefbaar te houden, investeert het stadsbestuur in de verfraaiing van het
straatbeeld. Degelijke trottoirs maken daar deel
van uit. Op maandag 14 januari startte een aannemer met de heraanleg van de stoepen in de
woonwijk Oud Diependaal. De duur van de werkzaamheden wordt zo kort mogelijk gehouden,
maar is ook afhankelijk van het weer. De grote
bomen op het pleintje worden gekapt omdat hun
wortels de stoeptegels omhoog duwen.
Na Oud Diependaal is de wijk Spaans Hof aan
de beurt. Daar kan de heraanleg plaatselijk voor
verkeershinder zorgen. De aannemer zorgt
ervoor dat deze hinder tot een minimum beperkt
blijft zodat de bewoners hun woning steeds veilig
kunnen binnengaan.

Minder afval, hoe doe ik dat?

Fietsgraveren

Afval vermijden is in het nieuwe Diftarsysteem dus minder betalen. De stad helpt u hier graag bij met enkele
tips over afvalbesparing.

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

Papier
• Schrijf de boodschappenlijst en berichtjes voor intern gebruik aan de achterzijde van enkelzijdig gebruikt
papier of op een gebruikte envelop.
• Weiger overbodig (ongeadresseerd) reclamedrukwerk door een sticker ‘geen reclame a.u.b.’ op de brievenbus te kleven. Deze stickers kan u verkrijgen aan de receptiebalie in het administratief centrum,
Augustijnenlaan 30, Herentals.
• Laat u registreren op de Robinson-lijst om geen ongevraagde reclame op naam meer te ontvangen
(www.robinsonlist.be).
• Op www.1207.be kunt u aangeven dat u geen papieren versie van de telefoongids (Witte en Gouden Gids)
meer wilt krijgen. Zo bespaart u ongeveer 2,5 kg papier per jaar.

Verpakkingen
• Neem een eigen boodschappentas mee en weiger plastic zakjes als winkels ze aanbieden.
• Vermijd overtollige verpakkingen. Koop daarom groenten en fruit los, en niet op piepschuim schoteltjes
in plasticfolie. Vraag uw slager om gebruik te maken van uw eigen bewaardozen in plaats van geplastificeerd
papier.
• Kies voor grotere verpakkingen, want die bevatten in verhouding minder materiaal. Yoghurt uit een grote
pot smaakt net zo lekker als een individueel verpakte portie.
• Koop herbruikbare verpakkingen. Zo genieten producten met statiegeld nog steeds de voorkeur.

GFT
•
•
•
•
•

Koop niet meer verse voedingswaren dan uw gezin kan verbruiken voor ze bederven.
Controleer altijd de houdbaarheidsdatum in de winkel. Zo vermijdt u dat u veel moet weggooien.
Thuiscomposteren is niet moeilijk en kost weinig tijd.
Kippen zetten uw GFT-afval om in eieren.
Gebruik grasmaaisel als mulchlaag onder struiken, hagen en bomen.

En verder…
• Waarom geen stoffen zakdoeken in plaats van papieren? En spaarlampen in plaats van halogeen- of gloeilampen? Deze producten zijn misschien duurder in aankoop, maar ze gaan veel langer mee. Uiteindelijk zijn deze
producten dus goedkoper.
• Gebruik oplaadbare batterijen of beter nog, gebruik zo veel mogelijk toestellen die op het elektriciteitsnet
werken.
• Een feestje? Gebruik liever geen wegwerpborden en -bestek.
• Vervang kleine melkpotjes door glazen flessen en vervang apart verpakte suikerklontjes door onverpakte
klontjes of losse suiker.
• Gebruik een brooddoos voor de lunch, en geen aluminiumfolie.
[i]
Meer tips vindt u op: www.ovam.be, www.iok.be

U kunt gratis uw fiets laten graveren. Hiervoor
hoeft u enkel een aanvraag in te dienen bij de
preventiedienst. Het fietsgraveren gebeurt elke
derde zaterdag van de maand (uitgezonderd in
januari en december), tussen 13 en 16 uur, op
het Verkeerspark aan de Vorselaarsebaan (naast
het Netepark). Om u sneller te kunnen helpen
en om wachttijden te voorkomen, kunt u het
beste vooraf inschrijven bij de dienst preventie
op het administratief centrum, tel. 014-28 50 50.
Ook op www.herentals.be (typ ‘fietsgraveren’ bij
zoek) vindt u een inschrijvingsformulier.

Repetitieruimte voor
muziekgroepen
Sinds de opening van het cultuurcentrum ’t
Schaliken beschikt Herentals over een repetitieruimte voor muziekgroepen. Deze ruimte staat
open voor iedereen die ongestoord aan z’n muzikale ontwikkeling wil werken. Zowel ervaren
rockgroepen als beginnende muziekbands zijn er
welkom. De ruimte is geluidsdicht en is voorzien
van een kleine zanginstallatie en een drumkit. De
repetitieruimte kan gehuurd worden in blokken
van 4 uur en kost 10 euro per gebruik. De lokalen zijn elke dag open tot uiterlijk 24 uur.
[i]
Informatie en reservaties: cc ’t Schaliken, Grote Markt 35, 2200 Herentals,
tel.014-28 51 30,
e-mail: cultuurcentrum@herentals.be
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Wat doet Herentals met uw geld in 2008?
Telt u even mee?
Einde 2007 legde de gemeenteraad het budget voor 2008 vast. Zo’n budget beschrijft wat de stad aan inkomsten verwacht en hoeveel ze maximaal mag uitgeven. In
een budget wordt geld gereserveerd voor zowel de dagelijkse werking van de stad als voor duurzame eenmalige investeringen.
Voor 2008 raamt de stad een tekort van 553.832 euro. Er worden dus meer uitgaven dan inkomsten verwacht. Toch kan het budget afgesloten worden met een
positief resultaat van
721.389,90 euro. Dat heeft de stad te danken aan de overschotten van vorige jaren. Deze historisch opgebouwde overschotten verminderen van jaar tot jaar. De
financiële situatie van de Vlaamse steden en gemeenten wordt inderdaad elk jaar problematischer, ook in Herentals.

De schuldenlast daalt
De stad betaalt de geplande openbare werken in 2008 vooral met leningen (4.397.000 euro) en deels met eigen gespaarde middelen
(1.869.000 euro). In de voorbije twee jaar is de leningslast van de stad (de schuld) fors verminderd. In 2007 betaalden we per jaar nog
4.311.000 euro aan schuldaflossingen, in 2008 daalt die afbetaling naar 3.676.000 euro. De Vlaamse regering plant bovendien nog een overname van een klein deel van deze schuldaflossing van ongeveer 170.000 euro. Dat is een beperkte hulp, maar wel welkom.

Welke uitgaven zijn er gepland?
Voor de dagelijkse werking van de stad staat in het budget ongeveer 33,36 miljoen euro. In oude Belgische frank hebben we het dan over een bedrag van 1,34 miljard.
Grafiek 1 geeft een goed overzicht van hoe dit bedrag besteed wordt. Een groot deel van de uitgaven (43 %) is bestemd voor personeelskosten. De totale brutokosten hiervan worden gerekend op 14.306.297 euro. Een andere belangrijke uitgavenpost (23 %) zijn de werkingskosten van de stad. Het totaalbedrag van de werkingskosten bedraagt 7.569.953 euro. Hiermee betaalt de stad kantoor- en technische benodigdheden, benodigdheden voor voertuigen en gebouwen en opleidingskosten.
Nog een belangrijke uitgavenpost (23 %) zijn de subsidies aan gezinnen (geboortepremie, sociale subsidie, …), verenigingen, kerkfabrieken, het OCMW en de politiezone Neteland. De subsidies van de stad bedragen in totaal 7.754.368 euro.
De schuld van de stad bedraagt 11 % van de uitgaven. Grafiek 2 geeft weer hoeveel elke dienst per jaar uitgeeft. Een belangrijke nieuwe uitgavenpost in het budget zijn
de werkingskosten voor de uitbating van het nieuwe cultuurcentrum ’t Schaliken voor een volledig jaar.

Grafiek 1
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opening Schaliken

Uitgaven per dienst in %
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Grafiek 1

Waar haalt de stad haar geld vandaan?
Grafiek 3 toont de verhouding van de inkomsten van de stad. Herentals haalt ruim de helft van zijn inkomsten
uit belastingen. Die belastingen worden betaald door zowel de inwoners van Herentals als door bedrijven die
op Herentals grondgebied gevestigd
zijn. Bijna de helft van de belastingsontvangsten is afkomstig van de belasting op gebouwen en gronden. De
personenbelasting neemt meer dan
een derde van de belastingen voor
haar rekening. De aanrekening van de
ophaling en verwerking van afval is
goed voor 6 % van de inkomsten. De
overige belastingen, zoals de belasting
op milieu (voor bedrijven), drijfkracht,
het sluitingsuur, reclameborden,
banken en financieringsinstellingen
en tweede verblijven, zijn goed voor
ongeveer 14 %.
Een andere belangrijke bron van inkomsten is de subsidie van de Vlaamse
regering, het gemeentefonds. Die is
Grafiek 3
goed voor 18 % van de inkomsten.
De stad ontvangt ook inkomsten uit aandelen (van onder andere de energiesector) voor 6 % van de inkomsten. De stad ontvangt ook subsidies voor haar werking, die goed zijn voor 17 % van de inkomsten.
In 2008 verdwijnt de stedelijke rioleringsbelasting voor gezinnen. Voortaan betaalt u de kosten voor waterzuivering en riolering via de waterfactuur van Pidpa. Dit systeem noemt men de gemeentelijke saneringsbijdrage. Ook de stedelijke milieubelasting voor gezinnen (de zogenaamde huisvuilbelasting) is afgeschaft. Vanaf
1 juli betaalt u in het Diftarsysteem een vergoeding per kilo meegegeven restafval en groenafval.

Investeringen
De stad investeert in 2008 voor een totaal bedrag van 8.194.065 euro. Om haar investeringen te financieren,
maakt de stad gebruik van leningen, subsidies en eigen middelen. De subsidies bedragen 2.553.168 euro.
Voor de oprichting van de dienstgebouwen van de woonwagenterreinen krijgt de stad een subsidie van 90 %.

631.000
125.000
60.000
375.000
150.000

175.000
1.370.000
100.000
126.000
112 500
200.000
200.000

60.000
200.000
65.000
65.000
435.000
733.218
852.584

75.000

Buitenaanleg bibliotheek en
gemeentehuis Noorderwijk
Studieopdracht voor renovatie
administratief centrum
Schilderwerk Le Paige,
academies en ‘t Schaliken
Werk aan voetpaden en boordstenen
Studieopdracht voor
herwaardering openbaar domein stationswijk
Onderhouds- en verbetering
diverse straten
Herinrichting Molenvest-Gildelaan
Verkeersveiligheid
Aanleg fietspad Saffierstraat
Aanpassen van het mobiliteitsplan
Uitbreidingen en aanpassingen
openbare verlichting
Studieopdracht voor de oprichting van een kunstencampus
Markgravenstraat
Inrichting bibliotheek Noorderwijk
Inrichting horecaruimte
cc ’t Schaliken
Uitbreiding Hummeltjeshof
Investeringen realisatie Diftar
op het recyclagepark
Wegen- en rioleringswerkzaamheden deel Ekelstraat
Oprichting dienstgebouwen
woonwagenterrein Viaduct
Oprichting dienstgebouwen
woonwagenterrein Heirenbroek
Nieuwe ramen en deuren voor
tekenacademie
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Programma cc ’t Schaliken – februari
EXTRA CONCERT

Symfonieorkest Lemmensinstituut
Woensdag 20 februari
Schouwburg cc ’t Schaliken
20 uur
Cc ’t Schaliken programmeert op 20 februari een extra concert in de schouwburg. Op het podium staat dan
het symfonieorkest van het Leuvens Lemmensinstituut.
Het Lemmensinstituut is een van de meest gerenommeerde conservatoria in België. Het bestaat ondertussen al 125 jaar. In 1980 kreeg de orkestklas van het Lemmensinstituut een eigen gestalte als symfonieorkest.
Het Symfonisch Orkest van het Lemmensinstituut heeft verschillende hoogstaande concerten op zijn conto
staan met werk uit zowat alle stijlperiodes.

Little Criminals
Dinsdag 12 februari
Feels like home, a Randy Newman project
Schouwburg, 20 uur
UITVERKOCHT

Koffiehuis De Ooievaar
Donderdag 14 februari
Fred Delfgaauw & Sjaak Bral
Schouwburg, 20 uur

Prinses zkt ridder (+ 5 jaar)
Zondag 17 februari

Onder leiding van Edmond Saveniers brengt het symfonieorkest werken van Gustav Mahler, Piet Swerts en
Giuseppe Verdi. Edmond Saveniers studeerde aan het Lemmensinstituut en was er laureaat orgel en muziekpedagogie. Hij verzorgde gastdirecties bij onder meer de orkesten van de Opera voor Vlaanderen en de
Filharmonie van Antwerpen.

Het Gevolg & de EiBakkerij
Schouwburg, 14.30 uur

[i]
De toegangsprijs voor dit extra concert is 10 euro. Met een abonnement betaalt u 7 euro.
Hebt u recht op korting, dan betaalt u 8,50 euro.

Maandag 18 februari

Rimpeltour

Molenbeekstraat

Willy Claes Quartet & Maurice Dean
Dinsdag 5 februari
Schouwburg cc ’t Schaliken
14.30 uur

Ernst Jansz (ex-Doe Maar)
Schouwburg, 20 uur

Na de succesrijke Memories of You-tournee presenteert het Willy Claes Quartet zijn nieuwste productie: de
Rimpeltour.
Samen met Maurice Dean, ook wel de Belgische Frank Sinatra genoemd, staan zij garant voor internationaal
muzikaal entertainment. Een show met onvergetelijke evergreens, hits uit Broadway-musicals en Franse
chansons.

Tok tok
De Beenhouwerij
Schouwburg, 20 uur

Vrijdag 22 februari

De Grote Prijs Belcanto
Woensdag 27 februari
Lakenhal
UITVERKOCHT

Zijn warme, rustige zangstijl en zijn aanstekelijke charme hebben Maurice Dean doen uitgroeien tot een van
de meest vooraanstaande Europese allroundartiesten. Een perfecte voorstelling om de rimpels weer glad te
strijken.

Wielerjaar 2007

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

Karl Vannieuwkerke & Les Supappes

Shopping

Er zijn extra tickets
voor het optreden van

Lady Linn and her Magnificent Seven
Zaterdag 9 februari
Schouwburg cc ’t Schaliken
20 uur
Lady Linn and her Magnificent Seven maken al enkele jaren furore met oude jazznummers uit de jaren
twintig, dertig, veertig en vijftig. Zij brachten een stomend concert op de Big Bang van Radio 1 en haalden
uitstekende airplay met de eerste single Shopping. Blazers, een stevige ritmesectie en een toetsenist worden
geflankeerd door een zangeres met gouden stembanden en een flair die rechtstreeks geïmporteerd lijkt uit
de hoogdagen van de swingjazz!
Lien De Greef, diva in wording, maakt ook het mooie weer bij Skeemz en Bolchi, en de muzikanten vindt u
terug bij bands als El Tattoo del Tigre, Olla Vogala, Vive la Fête en The Whodads.
[i]
De toegangsprijs bedraagt 10 euro. Met een abonnement betaalt u 7 euro.
Hebt u recht op korting, dan betaalt u 8,50 euro.
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Vrijdag 29 februari
Schouwburg, 20 uur

UITVERKOCHT

Wouter Deprez.

Zondag 8 juni om 20 uur
Schouwburg cc ’t Schaliken
toegang: 14 euro / 12,5 euro
(korting) / 11 euro (abonnement)

CULTUUR

Tentoonstelling Jan Vaerten
Van 16 februari tot 9 maart
Kasteel Le Paige
Open van woensdag tot zondag van 14 tot 17 uur

Woordenwals
Elvis Peeters & Peter Holvoet-Hanssen
Vrijdag 8 februari
Lakenhal
20 uur
Elvis Peeters brengt samen met de meermaals gelauwerde dichter Peter
Holvoet-Hanssen literatuur op speelse wijze aan de man. Eerdere samenwerkingen voor Klara (Vurige tongen in Veurne en Gele tongen in Geel) leverden vuurwerk. De taaltovenaars
keerden Geel binnenstebuiten, hekelden vaste waarden en bedachten er nieuwe. Met minder dan vier microfoons nemen de mannen geen genoegen. Zij laveren dan ook voortdurend langs elkaar heen en behouden de
hele voorstelling een ongelooflijke drive. Het publiek krijgt letterlijk een woordenwals over zich heen.

In samenwerking met het cultuurcentrum en het
museum Jan Vaerten in Beerse organiseert vzw
Ter Vesten een uitzonderlijke overzichtstentoonstelling van deze talentvolle Kempense kunstenaar. De tentoonstelling toont een vijftigtal
werken die representatief zijn voor het oeuvre
van de kunstenaar. Bij wijze van uitzondering
omvat de tentoonstelling ook een aantal werken
die de stichting te koop aanbiedt.
Jan Vaerten werd in 1909 geboren te Turnhout.
Na zijn huwelijk in 1942 woonde en werkte hij
in Beerse waar hij, na een vruchtbare carrière
op internationaal niveau, overleed in december
1980, op 71-jarige leeftijd.

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

Kunst in Huis

Van 20 februari tot en met 21 maart
Lakenhal
Openingstijden: van woensdag tot en met vrijdag van 14 tot 17 uur, tijdens het weekend van 14 tot 18 uur
Kunst in Huis wil jonge Vlaamse kunstenaars kansen bieden. De organisatie verhuurt kunstwerken aan particulieren en bedrijven. Een selectie uit de gevarieerde collectie van deze organisatie zal de Lakenhal verfraaien.
Benieuwd hoe een van de kunstwerken tot zijn recht komt in uw salon? Tijdens de tentoonstelling krijgt u de
kans om een kunstwerk uit te lenen, dat u zes maanden kan houden.

EXTRA CONCERT

Jef Neve en The Very Big Band
Maandag 25 februari
Schouwburg cc ’t Schaliken
20.30 uur

De concertreeks van The Very Big Band met zijn vooraanstaande solisten is na de vorige successen nu al
bijna een begrip geworden. In 2008 wil The Very Big Band de lat op Europees niveau leggen. Dat gebeurt
met een fenomeen van Kempense bodem, de internationaal vermaarde jazzpianist Jef Neve.

In 1927 komt hij op jonge leeftijd in contact met
een andere Kempense kunstenaar, Jacob Smits,
die hem als eerste stimuleert om zijn artistieke
gaven verder te ontplooien. Vanaf het begin
zoekt Jan Vaerten naar een eigen expressie
en vormgeving die geleidelijk hun uitdrukking
vinden in een steeds zuiverder kleurafweging en
een klare lijnvoering.
In 1950 maakt Jan Vaerten een reis door Italië
die een beslissende invloed zal hebben op de
verdere evolutie van zijn werk. Hij verdiept er
zich in de tempera-techniek die hij van dan af op
een persoonlijke wijze gebruikt. Zo brengt hij
een uniek samenspel van kleur en licht, van het
materiële en het immateriële in zijn werk tot
stand. Het werk van Jan Vaerten situeert zich
dan ook zonder twijfel op een hoog internationaal niveau.

[i]
Het concert vindt plaats op maandag 25 februari om 20.30 uur in cc ’t Schaliken.
De toegangsprijs bedraagt 12 euro.

Aan tafel
De Dag van het DKO vindt plaats op zaterdag 23 februari.
De Stedelijke Academie voor Muziek en Woord en de
Stedelijke Academie voor Beeldende Kunst van Herentals
nodigen u tijdens de Dag van het Deeltijds Kunstonderwijs
uit op een heerlijke dag kunst proeven en smaken.

aan_tafel2.indd 1

09-01-2008 14:07:45

Van 11 tot 18.30 uur is er een artistieke pannenkoekenbak, een open atelier dag en een thematentoonstelling
in de Stedelijke Academie voor Beeldende Kunst, Markgravenstraat 77. In de foyer van cc ’t Schaliken en op
de Grote Markt kunt u tussen 11 en 21 uur een thematentoonstelling bezoeken. Tussen 18.30 en 20 uur kunt
u tijdens een receptie luisteren naar muzikale voorstellingen en voordrachten door de leerlingen.
Verder is er een presentatie van een artistiek kookboek van het grafiekatelier in samenwerking met Herentalse restaurants. Om 20 uur vindt er in de theaterzaal van cc ’t Schaliken een lerarenconcert plaats. U kunt
hiervoor reserveren bij de Stedelijke Academie voor Muziek en Woord, tel. 014-21 33 05. Vanaf 21 uur kunt
u napraten met een glaasje in de foyer.
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CULTUUR
Erfgoeddag
Op zondag 13 april wordt de achtste editie
van de Erfgoeddag georganiseerd. Ook onze
gemeente werkt mee aan het project. Wij
doen dat echter niet in ons eentje. Sinds enkele
maanden werken we samen in een erfgoedvereniging van zeven gemeenten uit onze regio:
Grobbendonk, Herentals, Herenthout, Lille,
Nijlen, Olen en Vorselaar.
Die erfgoedvereniging kreeg de naam Kempens
Karakter en wil dit jaar actief meewerken aan
de Erfgoeddag 2008. Het centrale thema voor
die Erfgoeddag is ‘wordt verwacht’. In onze
regio wordt dat thema ingevuld in de richting
van zwangerschappen en geboortes.
Bezoekers kunnen op zondag 13 april in de
oude kraamkliniek Sancta Maria terecht voor
een boeiende
tentoonstelling met originele invalshoeken rond
het thema zwangerschappen en geboortes.
Voorbeelden zijn:
• De kerkelijke rites: het doopselsacrament, geloof en bijgeloof
• Evolutie van de naamgeving
• De geschiedenis van de verloskunde, vroedvrouwen en bakers
• De gebruiken en tradities bij het vieren van geboortes: liedjes, doopfeesten, suikerbonen, geboortelijsten,
babyborrels, ...
• De mystiek van zwangerschappen: de verhaaltjes over zwangerschappen, …

Bibnieuws
De Slimste Bib
Echte lezers schrikken er niet voor terug!
Op vrijdag 29 februari om 19.30 uur strijden
de bibliotheken van de provincie Antwerpen
tegen elkaar om de titel van De Slimste Bib. Per
bibliotheek kunnen er 15 personen deelnemen
die samen één team vormen om De Slimste Bib
te worden.
Deze bruisende quiz boordevol weet- en opzoekingsvragen bestaat uit een zestal quizrondes.
Per ronde komen er diverse onderwerpen aan
bod. De antwoorden kunnen door middel van
algemene kennis of door het juiste speurwerk
opgezocht worden in de bib. Er is voor ieder
wat wils.
De Slimste Bib-quiz vindt plaats in de bibliotheek, Gildelaan 13. Inschrijven kan vóór
15 februari aan de balie van de bibliotheek.
Deelnemen is gratis. Wie deelneemt, krijgt een
leuke attentie. De slimste van de bibs gaat niet
alleen met de eer, maar ook met een mooie prijs
naar huis.

Bent u geïnteresseerd in dit thema? Wilt u graag meewerken of heeft u nog bruikbaar materiaal op de zolder
liggen? Heeft u in de familie nog bijzondere voorwerpen? Kent u nog iemand die we zeker moeten interviewen?
Bezit u zelf nog oude geboortekaartjes, een oude kinderwagen, doopkleedjes uit de negentiende eeuw, …?
De dienst cultuurbeleid kan uw hulp, ideeën en voorwerpen heel goed gebruiken!
[i]
Aarzel niet en neem contact op met de dienst cultuurbeleid,
Grote Markt 35, 2200 Herentals, tel. 014-28 50 50,
e-mail: cultuurbeleid@herentals.be

Jaloezie
Theatervoorstelling van Theaterspektakel
23 en 29 februari en 1, 7, 8, 13, 14 en 15 maart
Kamertheaterzaal van ’t Hof, Grote Markt 41
20 uur
Lazlo is al achttien jaar getrouwd met Hélène, maar dat belet hem niet om eerst een relatie te beginnen met
Yana en daarna met Iris. De drie vrouwen wonen in hetzelfde appartementsgebouw en toch communiceren
zij niet oog in oog. Zij sturen elkaar faxberichten: boze, verdrietige, vertwijfelde, sarcastische, geestige, emotionele, bitsige faxberichten.
Esther Villar schreef een zeer origineel stuk voor drie actrices vol humor en spitse dialogen over een
onderwerp dat we allemaal kennen: jaloezie. Shakespeare noemde deze passie niet voor niets ‘het groenogige
monster’.
[i]
Kaarten kunt u bestellen via cc ’t Schaliken, tel. 014-28 51 30. Tickets kosten 7,50 euro.
Groepen vanaf 10 personen, +55’ers en -26’ers betalen 6,50 euro.
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Valentijntjes in de bib
Op zaterdag 16 februari van 14 tot 15.30 uur
kunnen alle kinderen tussen 6 en 9 jaar in de
bib genieten van een flinke portie romantiek.
Leesfee Ingrid leest dan voor over Valentijn en
knutselt samen met de kinderen rond dit thema.
De kinderen krijgen een hapje en een drankje.
Inschrijven kan vanaf 25 januari in de bibliotheek, tel. 014-85 97 50 of greet.verschueren@
bibliotheek.be.

JEUGD & sport
Sporten tijdens de paasvakantie
Paassportkampen
De sportdienst organiseert tijdens de paasvakantie sportkampen van 25 tot en met 28 maart en van 31 maart
tot en met 4 april voor kinderen geboren in het jaar 2000 of vroeger.

Kleutersportdagen
Voor de kleuters programmeert de sportdienst ook dit jaar kleutersportdagen tijdens de paasvakantie, zodat
de kleinsten ook in groep kunnen bewegen en bezig zijn. De kleuters geboren in 2002 kunnen inschrijven voor
de volgende dagen: maandag 31 maart, dinsdag 1 april, donderdag 3 en vrijdag 4 april. Kindjes geboren in 2003
kunnen inschrijven voor een leuke sportdag op woensdag 2 april. De sportdagen starten om 9 uur in sporthal
De Vossenberg en eindigen om 16 uur.

Fruit of friet? Een smakelijk
doe-project over
onze eetgewoonten
In februari en maart vervolledigt de stad het
project rond gezonde voeding ‘Aan tafel!’.
Ook dit keer zijn de lagere scholen uitgenodigd (vijfde studiejaar). Ongeveer 154 leerlingen passeren in de weken van 26 tot 29 februari en van 3 tot 5 maart de revue. Ze zullen
het spel met de tafels spelen en mogen hun
kookervaring testen in een kleine kooksessie.
De leerkrachten ontvangen een educatieve
map die ze als handleiding kunnen gebruiken.

Turbozwemmen
Tijdens de paasvakantie kunnen kleuters vanaf drie jaar en kinderen vanaf vijf jaar terecht in de zwembaden
Netepark voor zwemlessen. Ook kinderen die reeds een diploma van 25 meter schoolslag behaalden, kunnen
dan andere zwemstijlen leren of zich vervolmaken. Ook overlevingszwemmen staat op het programma. Al deze
lessen zijn in de voormiddag, zodat de andere bezoekers van het zwembad de kinderen niet storen.
[i]
Inschrijven kan vanaf 3 maart vanaf 8.30 uur.
Voor meer inlichtingen kunt u terecht bij de sportdienst,
tel. 014- 28 52 50,
sportdienst@herentals.be
of op www.herentals.be
(vul ‘sportkampen’ in bij ‘zoek’)

Jeugdolympiade
In het kader van de Olympische Spelen in Peking
deze zomer organiseert de Vlaamse overheid een
jeugdolympiade. Jongeren tussen tien en veertien
jaar kunnen in tien sporttakken proeven afleggen en
maken kans op een olympische medaille. De sporttakken zijn atletiek, badminton, basketbal, gymnastiek, handbal, tennis, voetbal, volleybal, wielrennen en zwemmen.
Tussen 15 februari en 15 maart kunnen de jongeren proeven afleggen bij enkele Herentalse sportclubs. Hier
kunnen ze een bronzen medaille behalen. Op dinsdag 1 april strijden de jongeren van de provincie Antwerpen
in Bornem voor de zilveren medailles. Als er voldoende interesse is, wordt er busvervoer ingelegd vanuit onze
regio.
De finale voor Vlaanderen loopt in samenwerking met de Vlaamse Sportfederaties en vindt plaats op 19 april in
het Bloso sportcentrum in Herentals. Op deze dag worden de gouden medailles uitgereikt. Het is niet noodzakelijk dat de jongeren eerst aan fase 1 of 2 deelnemen. Ze moeten wel minimum 50 punten behalen in fase 3
om een gouden medaille te krijgen. Er worden geen zilveren of bronzen medailles meer uitgereikt. Deelnemers
en toeschouwers kunnen de hele dag genieten van gratis sportieve randanimatie.

Opbrengst 11.11.11 daalt
De opbrengst van de 11.11.11- actie in Herentals van 2007 volgt de nationale trend. Zoals
verwacht is er een lichte daling te wijten
aan het slechte weer, een korter weekend
en een kritisch boek dat uitkwam vlak voor
het weekend van de financiële actie. In 2007
werd er 11.044,98 euro bijeengehaald met een
geldinzameling, carwash, brunch, boekenverkoop en overschrijvingen. In 2006 bedroeg de
opbrengst nog 11.990,39 euro. De 11.11.11-organisatie dankt alle medewerkers en schenkers voor hun bijdrage.

[i]
Voor meer informatie kunt u terecht bij de sportdienst 014-28 52 50 of
sportdienst@herentals.be.

Quiz van de Jeugdraad
Op vrijdag 8 februari 2008 vindt de volgende editie van de Quiz van de Jeugdraad plaats. Deze quiz
wordt speciaal georganiseerd voor jongeren tussen 16 en 35 jaar. Zij kunnen met een ploeg van vier
gratis deelnemen en leuke prijzen winnen. Elke deelnemer gaat met een prijs naar huis.
[i]

Wenst u inlichtingen of wilt u zich met uw vrienden inschrijven? Mail dan naar quiz@
jeugdraadherentals.be. Vergeet zeker en vast niet de naam van uw ploeg te vermelden
en de namen van de deelnemers.
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SPORT

Corpus Sanum
Corpus Sanum Herentals organiseert zijn
36ste dans- en turnshow Heroes and Idols.
De show vindt plaats op zondag 2 maart
om 14 uur in het BLOSO-sportcentrum.

Openingstijden ijsbaan Bloso
openingstijden IJSSCHAATSEN BLOSO
De Bloso-ijsschaatsbaan is open tot en met zondag 16 maart 2008.

VOORMIDDAG

maandag
dinsdag
woensdag donderdag
vrijdag
09.00-12.00 09.00-12.00 09.00-12.00 09.00-12.00 09.00-12.00

NAMIDDAG

13.30-16.00 13.30-16.00 13.30-16.00 13.30-16.00 13.30-16.00 13.30-16.00 13.30-15.00

AVOND

17.45-19.15

18.30-21.00

zaterdag

17.30-20.30

zondag
10.00-12.00

[i]
Een toegangsticket kost 7,50 euro,
6 euro in voorverkoop, 4 euro met
+3-pas en JPC en is gratis voor leden
en kinderen jonger dan 12 jaar.

15.30-17.00
19.00-20.30 17.30-19.00

50-plussers

KLEUTERSCHAATSEN ZATERDAG VAN 16.30 TOT 18.30 UUR
Naast de ijsschaatsbaan beschikt het Bloso-centrum over een polyvalente sporthal voor alle balsporten, twee
gevechtsportzalen, een gymzaal, acht squashcourts, een danszaal, een powerzaal, een kleine vergaderzaal,
leslokalen, zes tennisterreinen in de openlucht, twee basketbalterreinen in de openlucht, twee volleybalterreinen in de openlucht, een atletiekpiste, een Finse piste en twee voetbalterreinen.
[i] Meer informatie bij Bloso, tel. 014-85 95 10

Op dinsdag 19 februari 2008 krijgen de
sportieve 50-plussers de kans om de
beentjes uit te slaan in dansstudio Time
Out. We verwachten alle danslustigen om
14 uur in Time Out, Nieuwstraat 97, 2200
Herentals. Er staan zowel solodansen als
paardansen geprogrammeerd. De deelnameprijs bedraagt 2 euro per persoon,
drankje inbegrepen.
[i] Voor meer informatie kunt u
terecht bij de sportdienst op het
nummer 014-28 52 50.

Zwemprogramma’s Netepark
Geen aqualessen in de week van 4 tot 8 februari 2008.

Aquagym voor senioren

maandag
maandag

15.30 - 16.15
16.15 - 17.00

Aquafit voor senioren

vrijdag

09.00 - 10.00

Aquafitness (high-impact)

dinsdag
woensdag

19.00 - 20.00
21.00 - 22.00

Aquasculp
Aquajogging
Aquafit overdag

dinsdag
woensdag
vrijdag

20.00 - 21.00
20.00 - 21.00
10.00 - 11.00

Aquagym voor mensen met een handicap

dinsdag
vrijdag

19.00 - 20.00
15.30 - 16.30

Zwemmen voor chronische-pijnpatiënten

dinsdag
donderdag

12.00 - 13.00
12.00 - 13.00

-6-jarigen
woensdag
18.30 - 19.15
woensdag
19.15
- 20.00
+6-jarigen
Zwangerschapszwemmen
prenataal
donderdag
20.00 - 21.00
[i] Voor meer info over onze zwemprogramma’s kunt u terecht bij de stedelijke sportdienst op
het nummer 014-28 52 50.
Zwemmen voor kinderen met een handicap

openingstijden Zwembaden Netepark

RECREATIEBAD

maandag
dinsdag
woensdag donderdag
vrijdag
zaterdag
zondag
09.00-12.00 14.00-21.00 14.00-21.00 14.00-21.00 09.00-12.00 09.00-17.00 09.00-17.00

DOELGROEPENBAD 13.30-16.00 15.30-19.00 14.00-21.00 15.30-21.00 16.30-21.00 13.00-17.00 09.00-17.00
WEDSTRIJDBAD
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07.30-08.30 07.30-08.30 07.30-08.30 07.30-08.30 07.30-08.30
12.00-13.00 12.00-13.00 12.00-13.00 12.00-13.00 12.00-13.00 09.00-17.00 09.00-17.00
18.00-21.00 18.00-21.00 14.00-21.00 18.00-21.00 18.00-21.00

Herfst- en
winterwandelingen
Elke zondag langs de
mooiste plekjes van
Herentals
Elke zondag tot 30 maart kunt u deelnemen
aan een gratis begeleide themawandeling
langs de mooiste plekjes van Herentals.
De wandeling vertrekt elke week aan
een andere horecazaak. De wandelingen
vertrekken stipt om 14.30 uur en eindigen
ongeveer twee uur later op dezelfde plek.
Er is ook altijd een trage wandeling. Die
is geschikt voor families met kinderen,
rolstoelgebruikers, ouderen of gewoonweg
voor mensen die het iets rustiger aan willen
doen..
[i] De wandelingen starten deze
maand op 3 februari in het Binnen
hof, op 10 februari in Café De Kluis,
op 17 februari in De Hut en op
24 februari aan Het Gildenhuis.

agenda FEBRUARI 2008
zat 02/02 muziek Vocaal Ensemble Markant en Gemengd Koor Lejra / In alle staten / Schouwburg 20 uur
zon 03/02 WANDEL Binnenhofwandeling / Het Binnenhof / Van 14.30 tot 17 uur / tel. 014-21 91 00
di 05/02 muziek Willy Claes Quartet & Maurice Dean / Rimpeltour / Schouwburg / 14.30 uur
senior S-Sport - dansen voor senioren op moderne muziek (zonder partner) /
Volkshuis / Van 10 tot 12 uur / Info: Albert Corthout, tel. 014-21 99 79
of Willy De Wachter, tel. 014-70 79 39
vr 08/02 muziek Elvis Peeters & Peter Holvoet-Hanssen / Woordenwals / Lakenhal / 20 uur
za 09/02 UIT

ZA 23/02 THEATER Theaterspektakel / Jaloezie / Kamertheaterzaal / 20 uur
ZO 24/02 WANDEL Gildenhuiswandeling / Het Gildenhuis / Van 14.30 tot 17 uur / tel. 014-22 02 3
DI 26/02 RAAD
SENIOR

SENIOR

OCMW-raad / Kantoor van de voorzitter, Nederrij 133 / 20 uur
Lezing over botbreuken door professor Paul Broos/ Aula HIK, Geel/
Organisatie: De Grijze Panters / Info bij mevrouw Ruf Van Cauter, tel.
014-21 12 69
S-Sport - dansen voor senioren op moderne muziek (zonder partner) /
Volkshuis / Van 10 tot 12 uur / Info: Albert Corthout, tel. 014-21 99 79 of
Willy De Wachter, tel. 014-70 79 39

Lady Linn and her Magnificent Seven / Shopping / Schouwburg / 20 uur

zo 10/02 INFO

Velt-Middenkempen / De koude bak het jaar rond / Zaal clubhuis Begijnhof /
Van 10 tot 12 uur
WANDEL Kluiswandeling / Café De Kluis / Van 14.30 tot 17 uur / tel. 014-23 58 30

DI 12/02

MUZIEK Little Criminals / Feels Like Home, a Randy Newman Project UITVERKOCHT
/ Schouwburg / 20 uur
SENIOR Infonamiddag over Diftar / Het Convent / 14 uur / Organisatie: De Grijze
Panters / Info bij mevrouw Ruf Van Cauter, tel. 014-21 12 69
SENIOR S-Sport - dansen voor senioren op moderne muziek (zonder partner) /
Volkshuis / Van 10 tot 12 uur / Info: Albert Corthout, tel. 014-21 99 79 of
Willy De Wachter, tel. 014-70 79 39

DO 14/02 THEATER Fred Delfgaauw & Sjaak Bral / Koffiehuis De Ooievaar / Schouwburg / 20 uur
VR 15/02 VROUW Vrouweninfo / Informatie over de verkeerssituatie in Herentals / Fundatiehuis
Van 14 tot 16.30 uur
Vijfde Academiequiz / foyer cc ’t Schaliken / 20 uur
QUIZ
ZA 16/02 TENTOON Tentoonstelling Jan Vaerten / Le Paige / Van 16 februari tot 9 maart, woensdag
tot zondag tussen 14 en 17 uur
Dwaallichtjeswandeling / Tenniscentrum Ter Heyde, Lichtaartseweg 216/1
UIT
Vertrek tussen 18.30 en 20 uur
Jinsfuif / Zaal ’t Hof / organisatie: Jins Gidsen 2de Kempen
UIT
ZO 17/02

UIT

Het Gevolg & de EiBakkerij / Prinses zkt ridder (+ 5 jaar) / Schouwburg /
14.30 uur
WANDEL Hutwandeling / De Hut / Van 14.30 tot 17 uur / tel. 0475-39 20 74

MA 18/02 UIT

De Beenhouwerij / Tok tok / Schouwburg 20 uur

DI 19/02 SENIOR
SENIOR

Dans / Time Out, Nieuwstraat 97 / 14 uur
S-Sport - dansen voor senioren op moderne muziek (zonder partner) /
Volkshuis / Van 10 tot 12 uur / Info: Albert Corthout, tel. 014-21 99 79 of
Willy De Wachter, tel. 014-70 79 39

WO 20/02 MUZIEK Symfonieorkest Lemmensinstituut / Schouwburg / 20 uur

Erkend Centrum voor Opleidingscheques
Speciale lessen voor senioren
Ook opleidingen overdag

NIEUWE CURSUSSEN VANAF FEBRUARI 2008

ECONOMISCHE OPLEIDINGEN
Boekhouden Hoger Onderwijs (graduaat) met aparte modules:
Basis dubbel boekhouden, Aanvullend dubbel boekhouden, Computerboekhouden
Vennootschapsboekhouden, Vennootschapsbelasting, BTW, Sociale Wetgeving
Audit, Bank-en beurswezen, Consolidatie, Organisatie en communicatie, Projectwerk
Bedrijfsbeheer (om te kunnen starten als zelfstandige)

INFORMATICA EN COMMUNICATIE
Dactylo, Computerinitiatie, Internet
Access, Excel, Powerpoint, Word
Digitale fotografie, Digitale video- en geluidbewerking, Illustrator, Indesign, Photoshop
Linux, Windows Vista, Windows XP, Webdesign
Client-Servernetwerken, Computersystemen, VBA Office, Visual Basic.Net 2005

TAALOPLEIDINGEN
Frans mondelinge taalvaardigheid, Frans opfriscursus, Frans en Spaans voor beginners
Nederlands voor anderstaligen

PRAKTIJK EN HOBBY
Autotechniek, Elektriciteit, Lassen
Kruiden, Vijvers

GECOMBINEERD ONDERWIJS
Deze cursussen bestaan uit contactonderwijs (in klaslokaal) en afstandsonderwijs (via internet):
Organisatie en communicatie (module uit graduaat Boekhouden)
Photoshop deel 3

INLICHTINGEN EN INSCHRIJVINGEN

DO 21/02 FILM

De Catharsis van de katharen van Rob Van Soom en Rik Geivers / Lakenhal
20 uur / Toegangsprijs: 5 euro (leden: 3 euro) / Organisatie: Davidsfonds
Herentals en Herentalse Geschiedkundige Kring

CVO DTL Herentals
Kerkstraat 38, 2200 Herentals
014 232370 (secretariaat), 0473 957923 (Jan Michielsen), info@dtl.be, www.dtl.be
Openingsuren: van maandag tot en met donderdag van 10.00 tot 13.00 uur en van 18.00 tot 21.00 uur,
op vrijdag van 10.00 tot 13.00 uur, op zaterdagvoormiddag van 08.30 tot 11.00 uur.

VR 22/02 UIT

Ernst Jansz / Molenbeekstraat / Schouwburg / 20 uur

G R AT I S G E D E TA I L L E E R D E B R O C H U R E O P A A N V R A A G
O N L I N E I N S C H R I J V E N V I A W W W. D T L . B E

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

Gezondheidswandelingen

DRINGENDE HULP

• Elke maandag voor gevorderden aan het Netepark
• Elke dinsdag aan het administratief centrum, Augustijnenlaan 30
• Elke dinsdag aan de parochiezaal Molekens, Olmenlaan
• Elke woensdag aan het administratief centrum, Augustijnenlaan 30
• Elke woensdag voor gevorderden aan het Netepark
• Elke donderdag aan de parochiezaal Molekens, Olmenlaan

Brandweer
Ziekenwagen
Politie
Antigifcentrum
Gasgeur

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

100 of 112
100
101
070-245 245
0800-65 065
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AANKONDIGINGEN

Vrouweninfo
Iedere derde vrijdag van de maand van 14 tot
16.30 uur, organiseert de vrouwenraad een informatieve namiddag in het Fundatiehuis op het Begijnhof of op verplaatsing. Deze namiddagen staan
open voor iedereen.

Het Convent
dienstencentrum voor senioren
Ondersteuningsgroep dementie
De ondersteuningsgroep dementie nodigt partners en familieleden van
dementerende personen uit op de maandelijkse samenkomst van Het
Convent. De volgende sessie vindt plaats op woensdag 13 februari en
zal handelen over voeding voor demente personen. De spreekbeurt
start om 17 uur en wordt gevolgd door een gespreksronde. Het einde
is rond 18.30 uur. Deelname is gratis en iedereen is welkom.

Infonamiddag: Invoering Diftarsysteem

Lokaal
dienstencentrum
Het Convent
Begijnhof 17
2200 Herentals
tel. 014-28 20 00
bertvangenechten@ocmwherentals.be

Op dinsdag 12 februari komt een verantwoordelijke van IOK uitleg geven over de invoering van Diftar. Dit
systeem voor huisvuilophaling treedt in juli in werking onder het motto ‘de vervuiler betaalt, de voorkomer
bespaart’.
[i] De informatievergadering start om 14 uur. De toegang is gratis.

Een kansarm Roemeens kind bij u op vakantie
Al sinds 1994 laat de vzw Nestwarmte Roemeense kinderen en jongeren die door hun ouders verlaten zijn, in
ons land op vakantie komen. Het is vooral de bedoeling hen te laten kennismaken met een volgens onze normen ‘normaal gezinsleven’. Volgens hun opvoeders en begeleiders hebben deze vakanties een positieve invloed
op hun gedrag.
[i]
Wie van 12 juli tot 10 augustus 2008 zijn gezin wil openstellen voor een gastkind of jongere,
kan meer inlichtingen verkrijgen bij Anita Aerts (tel. 016-73 39 26, gsm 0499-25 61 19) of
Patricia Swinnen (gsm 0479-40 99 10).
Voor meer informatie over de vereniging kunt u een kijkje nemen op de website:
www.nestwarmte.be
Om administratieve redenen stopt de inschrijvingsperiode op 15 april 2008.

Dwaallichtjeswandeling
Naar jaarlijkse gewoonte, nu al voor de achtste maal, nodigen de Herentalse Natuurgidsen en Natuurpunt u uit
voor de vertelwandeling ‘dwaallichtjeswandeling’.
De wandeling vindt plaats op zaterdag 16 februari en start aan tenniscentrum Ter Heyde, Lichtaartseweg 216/1.
U kunt vertrekken tussen 18.30 en
20 uur.
Na een deugddoende wandeling van
ongeveer twee uur kunt u zich verwarmen aan warme soep of chocolademelk, jenever, cake of speculaas
en dit rond een vuurkorf onder de
sterrenhemel.
De deelnameprijs voor volwassenen
bedraagt 2 euro, drankje inbegrepen.
Kinderen kunnen gratis deelnemen.
[i]
Herman Puls
gsm 0496-96 78 27
12 FEBRUARI 2008

Op 15 februari geeft de politie meer informatie
over de verkeerssituatie in Herentals.
[i]
Inlichtingen bij: Louisa Van Sand
(tel. 014-22 00 55, gsm 0478-60 23 03) of
Hilda Melis (tel. 014-21 17 98,
gsm 0474-86 39 08).

De koude bak het jaar rond
Op zondag 10 februari organiseert de Vereniging voor Ecologisch Leven en Tuinieren (Velt)
Middenkempen een voordracht met beeldenprojectie over het opkweken van bioplantgoed
en -groenten in de koude bak het jaar rond.
[i]
De voordracht vindt plaats in zaal Clubhuis Begijnhof van 10 tot 12 uur.
De toegangsprijs bedraagt 2,50 euro.
Inschrijven is niet nodig.
Info: H. Rombouts (tel. 014-51 76 73)

Nederlands leren?
Apprendre le néerlandais?
You want to learn Dutch?
In februari start het Huis van het Nederlands in
Herentals met nieuwe cursussen Nederlands.
Het Huis van het Nederlands is een initiatief van
de Vlaamse Gemeenschap en verzorgt taallessen
op verschillende niveaus.
[i]
Voor meer informatie kunt u op woensdag
tussen 13.30 en 16 uur terecht in het Huis
van het Nederlands, Fraikinstraat 38,
gsm 0485-20 89 53.

AANKONDIGINGEN

Eenoudergezinnen na
echtscheiding

Gratis energiebegeleiding voor oudere woningen en senioren
Het stadsbestuur en de distributienetbeheerder Eandis hebben een actie uitgewerkt om energieverspilling in
privé-woningen te vermijden. De actie is volledig gratis en is bestemd voor oudere mensen en mensen met
een oude woning. Tijdens de actie komt een energiescanner bij u thuis langs en gaat op zoek naar nutteloos
energieverbruik. Hij bekijkt de woning en noteert alles wat met het verbruik van energie te maken heeft. U
krijgt al dadelijk interessante tips om energie te besparen.
Tijdens het bezoek zal de energiescanner ook zelf een aantal aanpassingen doen in uw woning, zoals bijvoorbeeld gloeilampen vervangen door spaarlampen of buizen isoleren waar warm water doorstroomt. Zo
bespaart u zonder ook maar iets te doen al vele kilowatturen per jaar. De energiescanner bezorgt u ook een
rapport over het energieverbruik in uw woning en de mogelijkheden om energie te besparen. Als u dit rapport nauwkeurig bekijkt, zal u snel zien dat het zeker de moeite loont om de tips op te volgen.
[i]
Denkt u in aanmerking te komen? Neem deel aan de actie en bespaar energie.
Meer informatie krijgt u bij de milieudienst, Augustijnenlaan 30, 2200 Herentals.

Afwijkingen op de wekelijkse rustdag
Handelaars hebben het recht om 15 weken per jaar een afwijking te krijgen op hun wekelijkse sluitingsdag.

Voor het grondgebied van Herentals, Noorderwijk en Morkhoven
(met uitzondering van het stadsgedeelte Spaanse Wijk-ziekenhuis-monumentenomgeving)
1. Verloren maandag
2. Communiefeesten
3. Valentijn
4. Lentekoopdagen
5. Pasen
6. Shop-in-Thals
7. Pinksteren + Moederdag
8. O.L. Vrouw Hemelvaart
9. Najaarshappening
10. Herfstkoopdagen
11. Allerheiligen/Halloween
12. Sint-Niklaas
13. Eindejaarsfeesten
14. Kerstdag
15. Oudjaar/Nieuwjaar

Van
Van
Van
Van
Van
Van
Van
Van
Van
Van
Van
Van
Van
Van
Van

02/01
20/01
10/02
09/03
23/03
01/04
11/05
10/08
09/09
30/09
28/10
04/12
11/12
18/12
25/12

tot en met
tot en met
tot en met
tot en met
tot en met
tot en met
tot en met
tot en met
tot en met
tot en met
tot en met
tot en met
tot en met
tot en met
tot en met

08/01
26/01
16/02
15/03
29/03
07/04
17/05
16/08
15/09
06/10
03/11
10/12
17/12
24/12
31/12

Hoe beleven en verwerken kinderen de scheiding van hun ouders? Hoe helpt u hen daarbij?
Hoe kunt u met hen over de scheiding praten
of uitleg geven? Hoe helpt u als ouder de veerkracht van uw kind ontwikkelen? Wat brengt
deze specifieke opvoedingssituatie met zich
mee? Wat met uw eigen leven als vader of moeder? Wat betekent ‘het belang van het kind’ in
deze gezinsstituatie?
CAW Kempen organiseert een cursusreeks
voor eenoudergezinnen na echtscheiding. Deze
cursusreeks vindt plaats in het vormingslokaal
van het CLG, Stationsstraat 2 in Herentals op
maandagen 5, 19 en 26 mei en op maandag 2
juni telkens van 10 tot 12 uur. Inschrijven is
noodzakelijk want er kunnen maximaal twaalf
personen deelnemen. De volledige cursusreeks
kost 4 euro voor leden van de Gezinsbond en 6
euro voor niet-leden.

[i]
CAW De Kempen
Stationsstraat 2
Tel. 014-21 08 08

Foto- en Diasalon
van Fotoclub Herentals
Fotoclub Herentals organiseert een foto- en diasalon in zaal Nieuwland, Nederrij 100, Herentals. Iedereen is welkom op zaterdag 23 februari
van 12 uur tot 22 uur en op zondag 24 februari
van 10 uur tot 21 uur. Er zijn diaprojecties om
13, 15, 17 en 19 uur op zaterdag en om 11, 13,
17 en 19 uur op zondag. Er is doorlopend een
fototentoonstelling.

Opheffing van avondsluiting tijdens braderij van 25 tot en met 29 juni.

Vijfde Academiekwis

Voor het stadsgedeelte Spaans Wijk-ziekenhuis-monumentenomgeving:

Op vrijdag 15 februari organiseert de Stedelijke
Academie voor Beeldende Kunst de vijfde Academiekwis. De kwis vindt plaats in de foyer van
cc ’t Schaliken en start stipt om 20 uur. U mag
vragen verwachten over actualiteit, film, muziek,
kunst en literatuur en geschiedenis. Ploegen
bestaan uit vier personen en deelnemen kost 16
euro per ploeg. Er zijn mooie prijzen te winnen !

1. Verloren maandag
2. Koopdagen Valentijn
3. Voorjaarskoopdagen
4. Lentekoopdagen
5. Pasen
6. Braderij
7. Soldenverkoop
8. Najaarskoopdagen
9. Najaarskoopdagen
10. Najaarskoopdagen
11. Allerheiligen/Halloween
12. Sint-Niklaas
13. Koopdagen eindejaarsfeesten
14. Kerstdag
15. Oudjaar/Nieuwjaar

Van
Van
Van
Van
Van
Van
Van
Van
Van
Van
Van
Van
Van
Van
Van

02/01
11/02
18/02
02/03
23/06
23/06
30/06
07/09
14/10
21/09
28/10
04/12
11/12
18/12
25/12

tot en met
tot en met
tot en met
tot en met
tot en met
tot en met
tot en met
tot en met
tot en met
tot en met
tot en met
tot en met
tot en met
tot en met
tot en met

08/01
17/02
24/02
08/03
29/03
29/06
06/07
13/09
20/10
27/09
03/11
10/12
17/12
24/12
31/12

[i]
Inschrijven en informatie bij Corinne
via Corinne@pics.be of bij
Hans via gloryquiz@skynet .be.
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burgerzaken

		

0				

Voor de publicatie van gegevens uit de burgerlijke stand is de uitdrukkelijke toestemming nodig van de betrokkenen. Daarom kunnen in
deze rubriek alleen de geboorten, overlijdens, huwelijken en huwelijksafkondigingen opgenomen worden waarvoor in Herentals aangifte
werd gedaan.

Geboorten
07/12/2007
10/12/2007
11/12/2007
16/12/2007
18/12/2007
18/12/2007
19/12/2007
19/12/2007
19/12/2007
20/12/2007
22/12/2007
22/12/2007
22/12/2007
28/12/2007
28/12/2007
31/12/2007
31/12/2007
31/12/2007
02/01/2008
06/01/2008

Ruben, zoon van Dorothy Ogiesoba en Joost Hermans
Riet, dochter van Katrien Van Houdt en Joris Van Puyenbroeck
Fleur, dochter van Leen Goris en Steven van de Vreugde
Lucas, zoon van Cindy Smallbones en Tim Vaes
Jasmien, dochter van Anja Van den Brande en Koen Lambrechts
Maud, dochter van Tinne Van Nueten en Marco Gebruers
Elisabeth, dochter van Tamara Wynants en Ivo Wouters
Berre, zoon van Ellen Bruynseels en Jan Van Olmen
Ferre, zoon van Ilona Haandel en Dionysius Goovaerts
Zeno, zoon van Wendy Bohez en Tom Wittevrongel
Tiana, dochter van Maja Popovic en Mijo Bebek
Merel, dochter van Sophie De Ceulaer en Rikkert Van Bauwel
Kaat, dochter van Vanessa Van Orshaegen en Willem Soetewey
Lise, dochter van Anneke Peeters en Tim Baeyens
Yinthe, dochter van Kelly Horemans en Stefan Moons
Jane, dochter van Judy Bellens en Jozef Wils
Sem, zoon van Heide Van Thielen en Johan Ceuppens
Kenji, zoon van Wendy Van de Water
Victor, zoon van Evy Alen en Raphaël Maeremans
Falke, dochter van Anke Belmans en Jan Gielis

HUWELIJKEN
  Patricia Spapen (Herentals) en Sofie Waeyenbergh (Herentals)
Raphaël Lauwers (Herentals) en Susanna Janssens (Herentals)

HUWELIJKSAANGIFTEN
Kristof Van Mechelen (Herentals) en Inge Smets (Herentals)
  Patricia Spapen (Herentals) en Sofie Waeyenbergh (Herentals)
Gerolf Van Bogaert (Herentals) en Sarah Van Nueten (Herentals)
  Nico Wouters (Herentals) en Janice Abianares (Herentals)
Erik Van Nueten (Herentals) en Ann De Groof (Herentals)
Jianwen Zheng (China) en Minghong Jin (Herentals)

Nieuw paspoort
Als u vanaf 1februari een nieuw internationaal
paspoort nodig hebt, ontvangt u een volledig
nieuw type document. Dit nieuwe paspoort heeft
de meest moderne beveiligingen en kan quasi
onmogelijk nagemaakt worden. Op het nieuwe
paspoort staat de foto van de houder op vijf
verschillende drukwijzen. Het oude paspoort kunt
u nog gebruiken tot het verstrijken van de geldigheidsduur op het document. De aanvraag van het
nieuwe paspoort verloopt volledig identiek als met
het oude. Ook de prijs en de aflevertermijn blijven
hetzelfde.

Overlijdens
04/12/2007  Annie Willems (50)
05/12/2007 Maria Boeckx (89)
05/12/2007 Bertha Jolivet (95)
06/12/2007 Maria Bruyneel (95)
09/12/2007 Maria Mertens (73)
15/12/2007 Constant Lambrechts (87)
15/12/2007 Juliaan Versweyvelt (81)
16/12/2007 Maria Peeters (75)
17/12/2007 Franciscus Smets (93)
19/12/2007 Georgius Van Dijck (71)
21/12/2007 Lucienne Van Espen (68)
25/12/2007 Rosa Serneels (80)
27/12/2007 André Verstraeten (85)
28/12/2007 Margareta Verdonck (83)
28/12/2007 Lucy Verboven (29)
31/12/2007 Franciscus Van de Kerckhof (65)
01/01/2008 Henrica Tinneveld (69)
01/01/2008 Maria Mannaerts (96)
03/01/2008 Lodewijk Van Hove (82)
06/01/2008 Ludovica Lemmens (81)
08/01/2008 Franciscus Vandeperre (82)
08/01/2008 Stephania Brabants (87)

Rode Kruis

Bloedinzamelingen
Op maandag 18 februari en maandag 25 februari kunt u bloed geven
van 17.30 uur tot 20.30 uur in zaal ’t Hof in Herentals.
Op dinsdag 12 februari kunt u bloed geven van 17.30 uur tot 20.30 uur in de
parochiezaal van Noorderwijk.

wachtdiensten
apothekers

U vindt de wachtdiensten van de apothekers op www.apotheek.be of
telefonisch via 0900-10 500.
De wachtdiensten worden georganiseerd voor de aflevering van dringende
geneesmiddelen. De apothekers met wachtdienst rekenen daarom een
hoogdringendheidshonorarium aan vanaf 19 uur op weekdagen en op
zon- en feestdagen. Uw ziekenfonds betaalt dit ereloon terug als op het
voorschrift een geneesmiddel voorkomt waarvoor het ziekenfonds een
uitkering toekent.
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Huisartsen
HERENTALS

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

00

Morkhoven en Noorderwijk

centraal oproepnummer 014-54

83 83.

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

spreekuren burgemeester en schepenen
De meeste vragen kunnen beantwoord worden door de stadsdiensten. U richt zich
daarom altijd best eerst tot die diensten. Staat u erop om de burgemeester of
de schepenen te spreken, dan kan 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
vrijdag van 9 tot 11 uur (in het administratief centrum)
vrijdag van 17 tot 19 uur (secretariaat Molenvest 2/A)
[i] burgemeester.jan.peeters@herentals.be
schepen Ingrid Ryken
cultuur, bibliotheek, kunstonderwijs, archief, toerisme en jumelages
maandag van 18.30 uur tot 19.30 uur of na afspraak
[i] schepen.ingrid.ryken@herentals.be
schepen Wies Verheyden
sport, personeel, markten en kermissen
alleen na afspraak
[i] schepen.wies.verheyden@herentals.be
schepen Mien Van Olmen
ruimtelijke ordening, milieu en groenvoorzieningen, landbouw en plattelandsontwikkeling
woensdag van 9 tot 11 uur of na afspraak
[i] schepen.mien.van.olmen@herentals.be
schepen Anne-Mie Hendrickx
sociale zaken, gelijke kansen, gezondheidsbeleid
maandag van 10 tot 12 uur of na afspraak
[i] schepen.anne-mie.hendrickx@herentals.be
schepen Jan Bertels
financiën, jeugd en ontwikkelingssamenwerking, informatica, huisvesting, OCMW en kerkfabrieken
maandag van 18 uur tot 19.30 uur of na afspraak
[i] schepen.jan.bertels@herentals.be
schepen Jos Schellens
openbare werken en mobiliteit, gemeentelijk patrimonium, monumentenzorg en landschappen
maandag van 18 tot 19.30 uur of na afspraak
[i]schepen.jos.schellens@herentals.be

Maandelijkse spreekuren

in lokaal 022 in de kleine vleugel van het administratief centrum
Rijksdienst voor pensioenen
eerste dinsdag van 10 tot 12 uur
Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid (uitkeringen aan mensen met een handicap)
tweede dinsdag van 10 tot 12 uur
Rijksdienst voor de sociale verzekering van zelfstandigen
(pensioenen, ziekteverzekering, kinderbijslag, ... voor zelfstandigen)
tweede woensdag van 10 tot 12 uur

NUTTIGE
TELEFOONNUMMERS
Aids-telefoon Vlaanderen
Anonieme Alcoholisten
		

078-15 15 15

Els
René
Karel
Lydi

Autisme-telefoon

014-22 29 47
014-51 20 51
014-51 55 48
014-22 25 17
078-15 22 52

Begeleid Wonen, Herentals
info over wonen voor mensen met een handicap 014-23 18 80
Belastingen, Belgiëlaan 31

014-25 61 40

Belgacom

0800-22 800

Boskat

014-23 31 36

Buurtcontactpunt De Klink

014-24 66 90

Centrum voor Levens- en
Gezinsvragen, Stationsstraat 2

014-21 08 08

Compostmeesters

014-28 50 50

De Lijn

070-220 200

Den Brand
dagbesteding voor mensen met een handicap

014-84 12 00

Den Dorpel, Sint-Waldetrudisstraat 37 014-21 40 73
De Post, Belgiëlaan 51

014-28 67 20

Diftar-informatielijn

0800-97 687

Eigen Haard, Augustijnenlaan 28/6

014-85 98 00

Eurofoon, Europese Unie

078-15 19 92

IOK, Geel

014-58 09 91

Iveka

078-35 35 35

Jeugdfoon

102

Kankertelefoon

078-15 01 51

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

Milieu en gezondheid

078-15 55 70

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

MS-Liga Antwerpen

03-887 48 18

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

NMBS-Herentals
PIDPA (klantenservice)

03-229 56 14
0800-90 300

Multiple Sclerose Liga
tweede donderdag van 14 tot 16 uur
in de Werkwinkel, Molenvest 13

Tele-onthaal

106 of 078-15 19 19

Tele-ticketservice

070-23 32 33

Vertrouwensartsencentra

02-533 12 11

Spreekuren OCMW-voorzitter

Vlaamse wegentelefoon

0800-122 66

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

Ziekenvervoer (niet dringend)

Militie
vierde woensdag van 13 tot 16 uur

Zit Stil (ADHD)

105
03-830 30 25
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openingstijden stadsdiensten
Administratief centrum
cc ’t Schaliken
OMBUDSDIENST

administratief centrum

BIB Gildelaan

Ma

di

wo

do

vr

09.00-12.00

09.00-12.00
13.30-16.00

09.00-12.00

09.00-12.00
13.30-16.00

09.00-12.00
13.30-16.00

09.00-12.00
13.30-16.00

09.00-12.00
13.30-16.00

09.00-12.00
13.30-16.00

09.00-12.00
13.30-16.00

09.00-12.00
13.30-16.00

09.00-12.00

09.00-12.00
13.30-16.00

09.00-12.00

10.00-12.00
14.00-20.00

11.00-20.00

17.00-19.30
09.00-12.00
13.30-16.00
17.00-19.30
09.00-12.00

14.00-20.00

14.00-20.00

10.00-12.00
14.00-20.00

za

zo

10.00-12.00
14.00-17.00
10.00-12.00

BIB molekens
18.00-20.00
14.00-16.00

bib Noorderwijk
RECYCLAGEPARK
JEUGDDIENST
HUMMELTJESHOF

09.00-12.30
13.30-16.30
17.00-19.30
07.00-18.00

10.00-12.00
18.00-20.00
09.00-16.30

09.00-16.30

09.00-16.30

09.00-18.00

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

07.00-18.00

07.00-18.00

07.00-18.00

07.00-18.00

09.00-12.00
13.30-16.00

09.00-12.00

09.00-12.00
13.30-16.00

09.00-12.00
13.30-16.00

08.30-14.30

09.00-17.00

Dagopvangcentrum voor kinderen van 0 tot 6 jaar

SPORTDIENST

STADSARCHIEF

TOERISME HERENTALS
STEDELIJKE WERKPLAATSEN

09.00-12.00
13.30-16.00
17.30-19.30
08.30-12.00
13.30-16.00
18.00-19.30
09.00-12.00
13.30-16.00

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

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

08.00-12.00
12.30-16.30

08.00-12.00
12.30-16.00

08.00-12.00
12.30-16.00

08.00-12.00
12.30-16.00

08.00-12.00
12.30-16.00

NUTTIGE TELEFOONNUMMERS
Stadsdiensten
administratief centrum, Augustijnenlaan 30

014-28 50 50
fax 014-21 78 28

Bibliotheek - Gildelaan 13

014-85 97 50

Brandweer - Oud-Strijderslaan 1

014-25 82 10

Cultuurcentrum ’t Schaliken, Grote Markt 35

014-28 51 30

De Fakkel
vereniging waar armen het woord nemen

0487-99 06 23
014-21 40 73

Op zaterdag
2 en 16
FEBRUARI
geopend van 9
tot 12 uur

Muziekacademie - Hikstraat 28

014-21 33 05

OCMW (sociale dienst) - Nederrij 133/A

014-24 66 66

Netepark - Vorselaarsebaan

014-85 97 10

politie - Molenvest 23

014-24 42 00

Recyclagepark - Hemeldonk 10

014-85 92 40

Rusthuis - infofoon

078-15 25 25

Slachtofferhulp, Sint-Jansstraat 17

014-23 02 42

Sportdienst - De Vossenberg, Markgravenstraat 93

014-28 52 50

Stadsarchief - Augustijnenlaan 1

014-21 28 00

Stedelijke werkplaats - Hemeldonk

014-85 92 40

Tekenacademie - Markgravenstraat 77

014-28 51 55

Toerisme Herentals - Grote Markt 35

014-21 90 88

Defecten aan de openbare verlichting

014-28 50 50

Drughulp, Hikstraat 47

014-23 34 01

Hummeltjeshof - Augustijnenlaan 22

014-23 17 18

JAC - Hikstraat 47

014-23 34 01

Jeugddienst - Stadspark z/n

014-21 21 86

Verkeerseducatief centrum - Vorselaarsebaan

014-22 04 44

Kringwinkel Zuiderkempen, Lierseweg 136

015-23 73 93

Werkwinkel - Molenvest 21

014-24 89 60

Ziekenhuis

014-24 61 11

Kerkhof Herentals - van ma tot vr tussen 12 uur en 12.30 uur 014-23 38 93

Bedeeld door

DE POST

