
februari 2009 1

 Jan Peeters 
Uw burgemeester

 

HERENTALSStadskrantfebruari 2009
Verantw. uitg.: Jan Peeters, burgemeester - Spoorwegstraat 27, BE-2200 Herentals Maandelijks informatieblad van het stadsbestuur van Herentals (verschijnt niet in juli en augustus)

  VooRwooRd 
Begroting 2 - 3
Sociale zaken en preventie 4
Openbare werken 5
Programma ’t Schaliken 6 - 7
Cultuur 8
Middenstand 9
Sport 10
Jeugd 11
Milieu 11
Aankondigingen 12
Agenda 13
Burgerzaken  14 - 15
Wachtdiensten 14
Spreekuren 15
Onze stadsdiensten 16
Nuttige telefoonnummers 15-16

Beste stadsgenoten,

In januari werden vijf nieuwe brandweervrijwilligers door hun collega’s gedoopt Samen met hun echte vuurdoop is 
dit het moment van hun officiële toetreding tot ons brandweerkorps. Opnieuw een nieuwe generatie jonge mensen 
die zich in hun vrije tijd inzetten om onze veiligheid te bewaken.

We mogen ons als inwoners van Herentals gelukkig prijzen dat meer dan 60 vrijwilligers, samen met onze 4 
beroepskrachten, deze brandweertaak op zich willen  nemen. Want van hen wordt veel gevraagd: bijkomende 
opleidingen, permanenties en een grote beschikbaarheid, gevaarlijk werk.

De brandweerwereld is ook in volle hervorming. De gemeentelijke brandweerkorpsen verdwijnen en worden 
opgenomen in grotere brandweerzones. Wij zullen behoren tot de brandweerzone Zuiderkempen, samen met de 
korpsen van Geel, Mol, Westerlo en omgeving.
Er komt wellicht een nieuw statuut, nieuwe spelregels, nieuwe werkmethodes. Bovendien is onze brandweerkazerne 
in Herentals aan vernieuwing toe en moeten we nauwer samenwerken met de omliggende korpsen, bijvoorbeeld 
met Herenthout om ook het zuiden van Morkhoven sneller te kunnen bedienen.

De federale regering moet snel duidelijkheid brengen over deze nieuwe spelregels in 
de brandweerwereld. Twee jaar geleden werd de wet op de brandweerhervorming 
goedgekeurd, maar tot nu toe bleef die nog dode letter. Onze brandweervrijwilligers 
verdienen beter!

Uw burgemeester
Jan Peeters

TelT u even mee? 
Pagina 2 + 3

Reglement verwarmingstoelage verandert 
De maximumprijs van huisbrandolie is de laatste 
maanden aanzienlijk gedaald. Toch blijft de aan-
koop van stookolie voor veel mensen een grote 
hap uit hun budget. Vandaar dat ook in 2009 men-
sen met een laag of bescheiden inkomen recht 
hebben op een verwarmingstoelage. De regle-
mentering is vanaf 1 januari 2009 wel aangepast.

Hebt u een verhoogde tegemoetkoming van de 
ziekteverzekering of omnio-statuut, een jaarlijks 
bruto inkomen van maximaal 14.624,70 euro 
of bent u in schuldbemiddeling, dan kunt u te-
recht bij het OCMW. De sociale dienst van het 
OCMW kijkt na of u in aanmerking komt voor 
de verwarmingstoelage en hoe hoog uw toelage 
is. Informeer op tijd want de aanvraag voor een 
stookoliepremie moet binnen de zestig dagen na 
bestelling gedaan worden.

Hebt u een jaarlijkse inkomen van netto maximaal 
26.000 euro, dan kunt u terecht bij de FOD Eco-
nomie. Indien u minimaal 750 liter aankocht, dan 
hebt u recht op een vergoeding van 105 euro. Het 
document om de toelage bij de FOD Economie 
aan te vragen, wordt verstuurd samen met de 
jaarlijkse afrekening voor elektriciteit. Dit kan dus 
maanden na de levering van de stookolie zijn. In-

dien u twijfelt of u uw tussenkomst bij het OCMW 
of via het aanvraagformulier bij FOD Economie moet 
aanvragen, komt u best zo snel mogelijk langs bij het 
OCMW. Zij zullen uw situatie dan onderzoeken en u 
verder informeren.

Er zijn voor dit jaar nog enkele wijzigingen doorge-
voerd. Zo zal het Sociaal Stookoliefonds voortaan van 
1 januari tot 31 december uitbetalen. Wie vorig jaar 
de uitkering heeft aangevraagd, kan nu dus bij een 
nieuwe levering opnieuw een aanvraag doen. Het 
verwarmingsfonds biedt de begunstigden waarvoor 
het OCMW bevoegd is, ook een gegarandeerde mi-
nimale uitkering van 210 euro voor 1.500 liter. Er is 
bovendien geen minimum of maximum meer voor de 
stookolieprijs. Deze nieuwe maatregelen gelden voor 
leveringen vanaf 1 januari 2009. Voor leveringen tus-
sen 1 september 2008 tot en met 31 december 2008 
blijft alles bij het oude.

[i] OCmW Herentals, sociale dienst, neder-
rij 133/a, tel. 014-24 66 66. Open elke werk-
dag van 9 tot 11.45 uur en maandagavond 
van 18 tot 19 uur of 
www.verwarmingsfonds.be.
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Aankondigingen voor de Stadskrant van 
maart 2009 op maandag 2 februari bij de 
redactie zijn. De redactie heeft het recht 
inzendingen te weigeren, in te korten en 

te wijzigen.

DRUK: Drukkerij Bulckens
gedrukt  op 100 % gerecycleerd papier

Bericht aan onze lezers buiten 
Herentals en in het buitenland

Als abonnee van de Stadskrant ontvangt u het 

gemeentelijk informatieblad van Herentals 

met De Post. In het beste geval vindt u de 

Stadskrant pas enkele dagen na de eerste 

van de maand in de brievenbus. U kan de 

Stadskrant sneller in huis halen met de 

website van het stadsbestuur. 

Op www.herentals.be kunt u op het einde 

van elke maand de Stadskrant voor de 

volgende maand downloaden. Klik op 

Algemene info > publicaties > Stadskrant 

of vul ‘Stadskrant’ in bij Zoek.

Volstaat deze online-Stadskrant voor u en 

vindt u het niet langer nodig om een gedrukt 

exemplaar te ontvangen? Laat het ons weten: 

communicatie@herentals.be. 

www.herentals.be

BEGRoTING
Wat doet Herentals met uw geld in 2009?

 Telt u even mee? 

Einde 2008 legde de gemeenteraad het budget van 2009 vast. Dit budget beschrijft wat het stadsbestuur 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 en eenmalige investeringen.

Voor 2009 raamt de stad een tekort van 319.674 euro. Er worden dus meer uitgaven dan inkomsten verwacht. Daarnaast ge-
bruikt de stad nog 427.931 euro eigen middelen om de investeringen te financieren. Er zijn maatregelen nodig om dit blijvend 
tekort in de komende jaren op te lossen, toch kan de begroting in 2009 nog afgesloten worden met een positief resultaat van 
1.744.383,59 euro. Dat is te danken aan de overschotten van vorige jaren. 

 gemeentelijke schuld 

De stad zal in 2009 de geplande investeringen vooral betalen met leningen (2.353.478 euro) en deels met eigen middelen en 
subsidies (1.751.481 euro). De laatste jaren is de leningenlast fors afgenomen en is de schuld afgebouwd. Voor 2009 ramen 
we een afbetaling van 3.203.000 euro; in 2007 was dat nog 4.213.000 euro.

 uitgaven 

Voor de dagelijkse werking van de stad staat in de begroting ongeveer 35,01 miljoen euro  (33,36 miljoen euro in 2008). In 
oude Belgische frank hebben we het dan over een bedrag van 1,41 miljard. De sterk gestegen inflatie heeft onmiddellijk effect 
op de personeels- en energiekosten, wat dominerende kosten zijn die zwaar doorwegen.

Grafiek 1 geeft een goed overzicht van hoe het bedrag besteed wordt. Een groot deel van de uitgaven (42 %) betreft perso-
neel. De totale brutokosten hiervan worden berekend op 14.894.317 euro. Een andere belangrijke uitgavenpost (22 %) zijn 
de werkingskosten van de stad. Het totaalbedrag van de werkingskosten bedraagt 7.586.241 euro. Hiermee betaalt de stad 
kantoor- en technische benodigdheden, benodigdheden voor voertuigen en gebouwen, en opleidingskosten. 
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Met meer dan een vierde van de uitgaven (27 %) zijn de subsidies aan gezinnen (geboortepremies, mantel-
zorgpremie, personen met een handicap, milieu …), verenigingen, kerkfabrieken, OCMW en de politiezone 
Neteland een belangrijke uitgavenpost, met een totaal van 9.325.113 euro.

De schuld van de stad (9 % van de uitgaven) bedraagt 3.207.004 euro en bestaat voornamelijk uit intresten 
en aflossingen van leningen.

Grafiek 2 geeft weer hoeveel elke dienst uitgeeft. 

 Waar haalt de stad haar geld vandaan?  

Grafiek 3 toont de verhouding van de in-
komsten van de stad. Herentals haalt ruim 
de helft van zijn inkomsten uit belastin-
gen betaald door zowel de inwoners van  
Herentals als door bedrijven die op  
Herentals grondgebied gevestigd zijn. Bijna 
de helft van de belastingontvangsten is 
afkomstig van de belasting op gebouwen 
en gronden. De personenbelasting neemt 
meer dan een derde van de belastingen 
voor haar rekening. De ophaling en ver-
werking van afval (Diftar) is goed voor  
7 procent van de belastinginkomsten. De 
milieubelasting voor bedrijven en de belas-
tingen op drijfkracht, sluitingsuur, reclame-
borden, banken en financieringsinstellingen 
en tweede verblijven, zijn goed voor onge-
veer 10 procent.

Een andere belangrijke bron van inkomsten 
is de subsidie van de Vlaamse regering, het 
gemeentefonds. Dit is goed voor 19 pro-
cent van de inkomsten.

De stad ontvangt ook inkomsten uit aandelen van onder andere de energiesector voor 5 procent van de in-
komsten. De stad ontvangt ook subsidies voor haar werking; die zijn goed voor 17 procent van de inkomsten. 
De inkomsten uit prestaties zijn vastgesteld op 7 procent (prestaties brandweer, bibliotheek, toegangsgeld 
cultuurcentrum, …).

 

De stad investeert in 2009 voor een totaal 
bedrag van 4.104.959 euro. Om haar investe-
ringen te financieren, maakt de stad gebruik 
van leningen, subsidies en eigen middelen. De 
subsidies bedragen 1.296.379 euro.

een deel van de
belangrijkste investeringen

  650.000 Aankoop gronden rooilijn Lierseweg

     50.000 Onderhoud diverse straten en 
betonwegen

   100.000 Heraanleg voetpaden 

   125.000 Verkeersveiligheid

     50.000 Bewegwijzering parkeerplaatsen

     51.504 Aanleg parking achter 
’t Schaliken

   200.000 Uitbreidingen en aanpassingen 
openbare verlichting

   555.000 Binnenrestauratie Lakenhal
fase 1: toegankelijkheid

   150.000 Inrichting horecaruimte 
cc ’t Schaliken

     67.000 Kleine veegwagen

     50.000 Diverse kleine ingrepen riolering

   180.000 Herstelmaatregelen riolering 
Snepkenshof

   376.508 Grondaankopen 
(ontwikkelen binnengebied achter
’t Schaliken)

     50.000 Erelonen grondaankopen en 
bemiddelingskosten (binnengebied
’t Schaliken)

   371.840 Overkapping ijsbaan Bloso

   150.000 Subsidies aan gezinnen voor 
aankoop en plaatsen IBA’s

 investeringen 
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21 voltijdse werknemers voor gezinsvriendelijke diensten

De combinatie arbeid en gezin is vandaag vaak een bron van stress. Dankzij gezinsvriendelijke diensten kunnen 
ook bedrijven een creatieve oplossing bieden. Gezinnen ondersteunen is immers een gedeelde verantwoordelijk-
heid, waarbij overheid en bedrijven een rol kunnen spelen.

Dit jaar kunnen 21 voltijdse werknemers aan de slag bij de strijkdienst van ’t Gerief. Deze strijkdienst doet de 
strijk voor de personeelsleden van het OCMW van Herentals, het stadsbestuur van Herentals, het gemeentebe-
stuur van Lille, het AZ Sint-Elisabeth, de vzw Kinsbergen en WZC Lindelo. Het project is een van de 44 dossiers 
die meer gezinsvriendelijke diensten in ondernemingen aanbieden. De projecten zijn in totaal goed voor 2,2 miljoen euro subsidies en 246 voltijdse banen extra.

CO, een stille moordenaar in huis 
Elk jaar sterven er mensen aan koolstofmonoxidevergiftiging. Koolstofmonoxide kennen 
we ook als CO. CO is een gevaarlijk gas. CO proeft u niet, voelt u niet, ruikt u niet, ziet 
u niet. U krijgt hoofdpijn, gaat braken en valt flauw. Als u niet op tijd gered wordt, kunt u 
overlijden. 

Het is belangrijk om gasgeisers en verwarmingstoestellen die werken op gas, kolen, stook-
olie en petroleum veel zuurstof te geven. Als er te weinig zuurstof in de kamer is, dan ont-
staat het gevaarlijke gas CO. Zorg voor voldoende verluchting in de kamer waar het toestel 
brandt. Maak bij het isoleren niet alle kieren van ramen en deuren dicht. 

Kachels en ketels voor centrale verwarming vragen een juiste aansluiting op een schoor-
steen en een regelmatig onderhoud door een vakman. Een kachel op een lage stand laten 
branden is gevaarlijk, want het vermindert de tocht in de schoorsteen. Plaats daarom nooit 
een te grote kachel in een kleine kamer. Laat de zuurstofklep van een kolen- en houtkachel 
voldoende open. Er moet steeds genoeg zuurstof bij de vlammen kunnen. Zorg dat er via 
een raam of deur lucht binnen kan.

Verplaatsbare toestellen op petroleum, kerosine of gas hebben geen schoorsteen. Ze ver-
bruiken zuurstof uit de kamer. De verbrandingsgassen komen daarna in dezelfde kamer 
terecht. Gebruik ze daarom niet. Ze zijn echt gevaarlijk. Bij elektrische toestellen kan geen 
CO ontstaan. Die zijn dus wel veilig in gebruik.

Hoe herken je een CO-vergiftiging? let op volgende alarmsignalen:

• Klachten bij verschillende personen tegelijk of bij huisdieren
• Klachten op bepaalde tijdstippen (bij het nemen van een bad, een douche of tijdens  
  de afwas)
• Klachten die afnemen in frisse lucht of wanneer u naar buiten gaat
• Roetafzetting op muren rond gasgeisers
• Een abnormaal hoge vochtigheid en condensatie in huis
• Let op de kleur van vlammen. Gele vlammen wijzen op een slechte verbranding.

eerste hulp
Wat moet u doen wanneer iemand een CO-vergiftiging heeft? Open eerst ramen en deuren. Schakel het verbrandingstoestel uit. Als de persoon bewusteloos is, bel 
dan 112. Als de persoon niet bewusteloos is, breng hem dan uit de kamer en bel de huisarts.

[i] meer info: www.koolstofmonoxide.be.

CO-melder 

Hebt u in uw woning een toestel dat CO kan produceren, dan kunt u het beste een aantal CO-melders aankopen. U 
installeert deze in de slaapkamers, de woonkamer en op iedere etage van de woning. Plaats de melder op wat afstand 
van het toestel dat koolmonoxide kan afgeven. Dit voorkomt onnodig vals alarm.  U kunt een hoogwaardige CO-melder 
bestellen in de preventieshop van de Belgische brandwondenstichting. De CO-melder wordt gratis thuis geleverd.

[i] Brandwondenstichting, tel. 02-649 65 89, info@brandwonden.be, www.brandwonden.be

SocIALE zAkEN & PREVENTIE

Laat je niet verrassen!
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Stad start openbaar onderzoek naar industrieterrein
op Heirenbroek

Het Vlaamse Gewest, afdeling Ruimtelijke Planning Brussel, heeft een Gewestelijk Ruimtelijk UitvoeringsPlan (GRUP) 
opgesteld voor Heirenbroek. Dit houdt onder meer de aanleg van een industrieterrein in Heirenbroek. 

Het stadsbestuur organiseert van 12 januari 2009 tot en met 12 maart 2009 een openbaar onderzoek in op-
dracht van het Vlaamse Gewest. Het stadsbestuur wenst iedereen op de hoogte te brengen van de plannen van 
het Vlaamse Gewest en heeft het gewest gevraagd om toelichting te geven op een informatievergadering. 
Dit gebeurde op een informatievergadering op 26 januari in zaal Sint-Jan De Doper. Het uitvoeringsplan is ook 
in te kijken bij de dienst ruimtelijke ordening op het administratief centrum.

multifunctioneel terrein achter nieuwe bibliotheek noorderwijk

Het stadsbestuur bouwt al geruime tijd aan een nieuwe 
bibliotheek in Noorderwijk. Naast een bibliotheek zul-
len ook verenigingen en een aantal stadsdiensten hier 
onderdak vinden. Ook het parkeerterrein krijgt een 
nieuw uitzicht en wordt aangelegd als een multifunc-
tioneel plein. Het stadsbestuur gunt de opdracht aan 
de firma Adams voor een bedrag van 691.164,49 euro, 
inclusief btw. Het stadsbestuur ontvangt Europese sub-
sidies voor dit project. Ondertussen kocht het stads-
bestuur ook meubilair aan voor de inrichting van de 
nieuwe bibliotheek.

Definitieve invoering van eenrichtingsverkeer in 
Raapbreukstraat

Automobilisten gebruiken de Raapbreukstraat regelmatig als sluiproute om files op de ring te vermijden. 
Om dit te ontmoedigen, besliste de stad vorig jaar om een proefopstelling op te zetten met beperkt een-
richtingsverkeer. De bewoners van de Raapbreukstraat, Drijvelden en Koulaak hebben deze proefopstelling 
geëvalueerd en een grote meerderheid was tevreden met het project. Het schepencollege voert daarom het 
eenrichtingsverkeer in de Raapbreukstraat definitief in. De verplichte richting loopt van de Lichtaartseweg naar 
Drijvelden. Fietsers mogen wel in beide richtingen rijden. 

Schrijnwerken aan ’t Schaliken en muziekacademie 

De oude, beschermde ra-
men van cc ’t Schaliken 
krijgen een schilderbeurt 
en worden voorzien van 
dubbel, isolerend glas. Het 
stadsbestuur gunt de op-
dracht aan de firma Mols-
Dom voor een bedrag van 
44.572 euro. 

De ramen en deuren van de 
lagere afdeling van de Acade-
mie voor Beeldende Kunst in 
de Markgravenstraat zijn ver-
sleten en moeten vervangen 
worden. Het stadsbestuur 
gunt de opdracht aan de fir-
ma Vermat voor een bedrag 
van 40.369 euro.

oPENBARE wERkEN

Ontwerper aangesteld voor 
ontwerp kunstencampus 

Het stadsbestuur wil in de Markgravenstraat een 
kunstencampus oprichten waar zowel de Acade-
mie voor Beeldende Kunst als de Academie voor 
Woord en Muziek onderdak vinden. Het ontwerp 
van de kunstencampus wordt gegund aan Infrabo 
en BBSC-Architects bvba voor een geraamd be-
drag van 200.000 euro.

Hummeltjeshof wordt  
uitgebreid

Het stadsbestuur gunt de firma Noordbouw de 
opdracht om het Hummeltjeshof te verbouwen en 
uit te breiden. Op de planning staan het vervangen 
van rolluiken en schilderwerken. De werkzaamhe-
den kosten de stad 64.096 euro, inclusief btw.

Trapleuningen op  
begraafplaats
Het stadsbestuur heeft onlangs een aantal trap-
leuningen geplaatst aan de gevaarlijkste trappen 
op de begraafplaats aan Bosbergen. De trappen 
waren bij slechte weersomstandigheden moeilijk 
te betreden en op een gladde winterdag was het 
zeer gevaarlijk om via deze kasseientrappen af te 
dalen. Door de nieuwe trapleuningen wordt de 
begraafplaats ook beter toegankelijk voor senio-
ren of voor mensen die minder goed te been zijn. 
Het ontwerp voor de constructie werd door de 
stadsdiensten getekend. 
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PRoGRAmmA ’T ScHALIkEN Wereldmuziek in Heist-op-den-Berg

The galata mevlevi music &
Sema ensemble
De Draaiende Derwisjen van Istanbul
Donderdag 12 februari om 20.30 uur
cc Zwaneberg, Heist-op-den-Berg

The Galata Mevlevi Music en Sema Ensemble bren-
gen het publiek over de hele wereld de schoonheid 
en spiritualiteit van de Sema, het wervelende Me-
vlevi-ritueel en de traditie van de Mevlevi-muziek. 
In 2005 riep de Unesco De Draaiende Derwisjen 
van Turkije uit tot werelderfgoed.

[i] De toegangsprijs is 15 euro. met een 
abonnement betaalt u 13,50 euro. Hebt u 
recht op korting, dan betaalt u 14 euro.

Muziek  

Bodixel en Jan vanlangendonck
De ogen van een blauwe hond
Donderdag 19 februari om 20 uur
Schouwburg cc ‘t Schaliken

Bodixel en Jan Vanlangendonck laten Gabriel Gar-
cía Márquez en zijn verhalen door elkaar lopen. Zij 
brengen Spaans en Frans chanson uit hun drie cd’s 
en hun nieuwe cd, die dit voorjaar uitkomt. Excen-
trieke personages, magie en de harde realiteit, het 
ruige verleden en de grootse schoonheid: het is 
er allemaal.

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

Klassiek - aperitiefconcert

axis ensemble  
Conversations galantes et amusantes
Zondag 1 februari om 11 uur
Lakenhal

Het Axis Ensemble verenigt vier jonge en getalenteerde muzikanten met 
een grote genegenheid voor barokmuziek. Zij bouwden een jarenlange 
ervaring op bij internationale topensembles zoals La Petite Bande, Con-
certo Italiano, Ensemble 415 en Les Talens Lyriques. Het Axis Ensemble 
blaast met dit aperitiefconcert de vergeten Conversations galantes et amusantes van de Franse barokcomponist 
L.G. Guillemain nieuw leven in.

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

Klassiek - dagvoorstelling 

Betty mellaerts en veronika iltchenko
De begeleidster
Woensdag 4 februari om 14.30 uur
Lakenhal

De begeleidster is het verhaal van de relatie tussen Maria Trevina, een 
flamboyante sopraan uit de rijke burgerij van Sint-Petersburg, en Sonetsj-
ka, een jonge, onzekere pianiste, die getroffen wordt door de ellende 
van de Russische Revolutie. Deze voorstelling is gebaseerd op Betty Mel-

laerts’ bewerking van een roman van Nina Berverova.

[i] De toegangsprijs is 10 euro. met een abonnement betaalt u 7 euro. Hebt u recht op kor-
ting, dan betaalt u 8,50 euro.

Dansvoorstelling in Geel 

ann van den Broek
Co(te)lette
Donderdag 5 februari om 20.15 uur
cc De Werft, Geel

In Co(te)lette toont Ann Van den Broek drie vrouwelijke dansers in een 
intiem kader, in een vicieuze cirkel tussen verlangen en bevrediging. Er is geen confrontatie of rivaliteit, er wordt 
geen verhaal verteld, er is geen oplossing, geen einde. Co(te)lette is een onrustige, en uiteindelijk … lege 
schets.

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

Woord 

De Werf / Frank adam 
Erotische fabels 

Zaterdag 7 februari om 20 uur 
Schouwburg cc ’t Schaliken 

en

villanella / Tom van Dyck
Mieke Maaikes obscene kapsalon
Zaterdag 7 februari vanaf 19 uur 
en na de voorstelling Erotische fabels
Foyer 

uiTveRKOCHT

uiTveRKOCHT
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Humor

Roy aernouts
Altijd alles en overal
Vrijdag 27 februari om 20 uur
Schouwburg

Vlaanderen is een cabaretier rijker! In 2007 won 
Roy Aernouts zowel de jury- als de publieksprijs 
van het prestigieuze Leids Cabaret Festival en 
treedt daarmee in de voetsporen van Alex Agnew. 
In zijn avondvullend debuutprogramma neemt hij u 
mee in zijn wonderlijk en surrealistisch universum. 

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

info en tickets: 

cc ’t Schaliken
Grote Markt 35, Herentals
cultuurcentrum@herentals.be
www.schaliken.be
tel. 014-28 51 30

PRoGRAmmA ’T ScHALIkEN
Klassiek

The monnaie Wind Quintet & Boyan vodenitcharov
Van Beethoven tot Berio
Vrijdag 20 februari om 20 uur
Schouwburg

The Monnaie Wind Quintet & Boyan Vodenitcharov brengen het pianokwintet van 
Beethoven, een muzikale dialoog tussen de blazers en een solistische pianopartij. 
De muzikanten reciteren dierenfabels uit het werkje Opus Number Zoo van Luciano 
Berio. Het snel afwisselen van spreken en spelen leidt tot effectvolle scènes en stelt 
hoge eisen aan de musici.

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

Theater

Theater Paljas / marleen merckx
Tien jaar Thuis
Zaterdag 21 februari om 20 uur
Schouwburg

In deze theatervoorstelling schetst Marleen Merckx het leven als actrice in de 
soap Thuis. U ontdekt de wereld van het acteren en de wereld van televisie. 
Sommige mythes worden bevestigd, andere ontluisterd. Als Simonneke vertelt 
ze anekdotes van het hoe, wat en waarom van Thuis. U herontdekt het leven 

van de personages en hun spelers. Alles wat u wilde weten over … Niet alleen een must voor alle Thuis-fans!

[i] De toegangsprijs is 13 euro. met een abonnement betaalt u 10 euro. Hebt u recht op kor-
ting, dan betaalt u 11,50 euro.

Familievoorstelling (+5 jaar) 

gilles monnart
Boitman 
Woensdag 25 februari om 14.30 uur
Schouwburg
Workshop bij deze voorstelling om 14 uur en om 15.30 uur

Boitman, de baron van het karton, is een meester in het recycleren. Hij goochelt en danst met kartonnen 
dozen, bouwt en verbouwt, verzet muren, sloopt steden en verplaatst wegen. Na de voorstelling kunnen kin-
deren deelnemen aan een ludieke workshop: Zij kunnen mee helpen knutselen aan een kartonnen reus. De 
workshop is inbegrepen in de ticketprijs.

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

Dansvoorstelling in Geel 

iris Bouche
Cutting Space
Woensdag 25 februari om 20.15 uur
Donderdag 26 februari om 20.15 uur
cc De Werft, Geel

Cutting Space, de nieuwe creatie van Iris Bouche, stelt de relatie 
tussen het lichaam en hoe die de ruimte kleurt centraal. Deze 
creatie stimuleert bovenal tot voelen en het onbevooroordeeld 
‘anders kijken naar’.

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

THE MONNAIE

WIND
QUINTET
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cULTUUR

le Paige rockt
beeldend werk van Herman Brood, Rudy 
Trouvé en a.Koll.ade / PS
Nog tot en met zondag 8 februari 
i.s.m. vzw Ter Vesten en Herman Broodmuseum 
Wageningen,
Kasteel Le Paige

De tentoonstelling toont een verrassend kantje van 
enkele bekende muzikanten: Herman Brood (1946-
2001), Rudy Trouvé (°1967) en A.Koll.Ade. Herman 
Brood schilderde zoals hij leefde: snel, explosief, luid 
en niet binnen de lijntjes. Rudy Trouvé is de man ach-
ter dEUS, Kiss My Jazz en Dead Man Ray. Hij creëer-
de heel wat platen- en cd-hoezen. Herentalsenaar 
Peter Snijder gaat met zijn lichtsculpturen onvervaard 
in dialoog met deze grootheden.

noëlla verbeek 
Van zaterdag 14 februari tot en met zondag 8 maart 
Toegang gratis
Kasteel Le Paige

Noëlla Verbeek (°1955) 
woont en werkt in Herentals. 
De kunstenares studeerde 
aan de Herentalse academie, 
maar blijft in de eerste plaats 
een autodidact. De passie 
voor schilderen heeft ze van 
in haar jeugd. De thema’s van haar werken vloeien 
voort uit de groeifasen in haar eigen leven en uit de 
zoektocht van de mens. De natuur en de aarde zijn 
hiervoor een grote inspiratiebron.

Portret van een stad 
Van woensdag 18 februari tot en met vrijdag 6 
maart , Lakenhal
Toegang gratis

Sinds enkele decennia por-
tretteren een aantal kunst-
schilders in Congolese ste-
den het leven in een zeer 
eigen stijl. Hun thematiek is 
erg toegankelijk en herken-
baar, en bovendien verduidelijken teksten op het 
schilderij de weergegeven situaties. De stijl is kleurrijk 
en een tikkeltje naïef. Hun benadering zit vol ironie, 
humor, prettige grapjes maar ook bijtende kritiek. De 
politieke wereld, de politici zelf, de armoede, de leef-
omstandigheden en de droom van een beter leven in 
Europa komen veelvuldig voor als onderwerp. Deze 
schilders zeggen hardop wat door de bevolking op 
straat wordt gefluisterd.

Groepen die een rondleiding willen, schrijven zich in 
via de ticketbalie van cc ’t Schaliken. Op donderdag 
19 februari is er om 20 uur een nocturne met Gi 
Mateusen. Hij leidt de bezoekers rond en vertelt 
over de kunstenaars en hun leven in de Congolese 
steden. 

Rare vogels!
verrassende acts in de straten van Herentals
voor iedereen vanaf 4 jaar
Zaterdag 14 februari tussen 14 en 17 uur 

Op zaterdag 14 februari kunt u van 14 tot 17 uur Rare Vogels ontdekken in de straten van Herentals. De Rare 
Vogels zijn verenigingen uit Herentals en omgeving die u en uw kinderen willen entertainen. Met hun straatoptre-
dens strijden ze voor een plaatsje in de finale van Rare Vogels tijdens Storm Op Komst op 7 maart in De Warande 
in Turnhout. Deelnemende vogels zijn De Eigenaardigen met pl EI n, Greet Willems en Hedwig Verheyen met 
Perpetuum mobile, Kinderatelier ’t Palet met Artistic Housewives, Jeugdatelier’t Palet met Artistic Housewives 
Next Generation en Theaterling met En ze winkelden nog lang en gelukkig …

[i] u kunt meebeslissen wie er geselecteerd wordt. evaluatieformulieren vindt u in cc ’t Schali-
ken, de bibliotheek of aan de speellocaties. De winnende acts kunt u nog eens bekijken op het 
grootse kinderevenement Supervlieg op 14 juni in Herentals. 

Yasmine houdt woord 
Donderdag 5 maart om 20 uur
Schouwburg cc ’t Schaliken

Het woord: geschreven, gesproken, gezongen. Het nieuwe theaterproject van Yasmine staat helemaal in het 
teken van het woord. Zij stelt een selectie van haar favoriete gedichten aan het publiek voor, waaronder poëzie 
van grote Vlaamse dichters als Elsschot en Nolens. Zonder franjes, eerlijk en kwetsbaar. Akoestisch. Ernstig, 
maar altijd met een knipoog. Geprojecteerde sfeerbeelden zorgen voor een unieke sfeer, die woord en beeld 
tot een geheel doet samensmelten. 

[i] De voorstelling is een initiatief van het Davidsfonds Herentals en de Gezinsbond. Kaar-
ten kosten 16 euro in voorverkoop en 17 euro aan de kassa. U vindt de kaarten in voorver-
koop bij de bestuursleden van het Davidsfonds, in dagbladhandel Haest of in cc ’t Schali-
ken, tel. 014-28 51 30.

grenzeloos 
Meer dan 160.000 jongeren vanaf zes jaar en 
volwassenen uit alle leeftijdscategorieën volgen in hun
vrije tijd een opleiding in het Deeltijds Kunstonderwijs (DKO), beter bekend als de muziekacademie en de 
tekenacademie. In het DKO leren jongeren en volwassenen de knepen van het vak om zo actief deel te nemen 
aan het culturele leven. Kunstliefhebbers leren kunst begrijpen door te kijken en te luisteren naar beeld, muziek, 
theater en dans. Jongeren die later zelfs kunst als beroep willen uitoefenen, krijgen de kans om zich ten volle 
voor te bereiden. 

Op zaterdag 14 februari organiseren de academies voor de vijfde maal hun jaarlijkse Dag van het DKO. Tussen 
11 en 18 uur kunt u in cc ’t Schaliken terecht voor een tentoonstelling met beeldend werk van de kinderateliers 
en voorstellingen met slagwerk, piano en woord. In de Markgravenstraat 77 kunt u een bezoek brengen aan 
de open ateliers van jeugdateliers, tekenkunst, beeldhouwkunst, schilderkunst, vrije grafiek, video/animatie en 
keramiek. Het is een unieke kans om deze ateliers in volle werking te zien.

In De Vitrine, de nieuwe galerie van de academie, kunt u vanaf 11 uur een bezoek brengen aan Keramiek  
exotique, een tentoonstelling met hedendaagse keramiek uit het atelier onder leiding van Griet De Pooter. 

[i] meer informatie: Stedelijke academie voor Beeldende Kunst, tel. 014-28 51 55.

TENTooN

Zes beelden van Fraikin gerestaureerd

Onlangs restaureerden leerlingen van de opleiding Conservatie-Restauratie van de Hogeschool Antwer-
pen zes gipsen beelden van Fraikin. Het oeuvre van Charles-Auguste Fraikin (1817-1893), een beeldhou-
wer van internationale faam, wordt vandaag beschouwd als een van de waardevolste ensembles van de 
negentiende-eeuwse beeldhouwkunst in België. De Fraikincollectie bevat 94 grote werken, 143 beelden 
van kleine omvang, 164 bas-reliëfs en zeer kleine beeldjes en 94 sokkels en muursokkels. Deze collectie is 
van Europees niveau en bezit een hoge cultuurhistorische en documentaire waarde. Wat de Fraikincollectie 
zo uitzonderlijk maakt, is dat ze bijna volledig is. In 1890 schonk de kunstenaar zijn collectie aan de stad 
Herentals. 
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Helemaal Herentals 
Kadocheques groot succes

In december van vorig jaar verkocht de dienst toe-
risme op de Grote Markt voor maar liefst 37.770 
euro Helemaal Herentals Kadocheques. Sinds 
de start van dit project werden er in totaal voor 
117.295 euro Kadocheques verkocht. De midden-
standsvereniging Thals vzw en het stadsbestuur 
zijn zeer trots op deze succesvolle samenwerking. 

[i] We herinneren u er aan dat u Kado-
cheques met de vervaldatum 31 december 
2008 nog tot einde maart 2009 kunt inwis-
selen. 

Beroepskaart voor  
vreemdelingen die 
zelfstandig zijn

Vanaf 1 januari zijn de ondernemingsloketten 
verantwoordelijk voor de aanvragen voor een 
beroepskaart van zelfstandige vreemdelingen of 
vreemdelingen die een zelfstandige activiteit willen 
uitoefenen. Het beheer van de dossiers blijft een 
bevoegdheid van de FOD Economie, KMO, Mid-
denstand en Energie. 

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

800 jaar Herentals 
De nieuwe stadswijn is gearriveerd!

De viering van 800 jaar belooft een waar spek-
takeljaar te worden. De voorbereidingen voor de 
feestelijkheden lopen op dit moment dan ook op 
volle toeren. Een primeur is ondertussen de nieu-
we stadswijn, Arantales. Arantales is een verwij-
zing naar het linnen dat in de zestiende eeuw in 
onze stad werd gemaakt en dat via Sevilla naar de 
Nieuwe Wereld werd geëxporteerd. Op de Grote 
Markt herinnert de Lakenhal aan deze kwaliteits-
stof, die onze stad op de wereldkaart plaatste. 

Het gaat om een exclusief Spaans product van de 
vermaarde wijnbouwer René Barbier en er wor-
den slechts 6.000 flessen van verdeeld. De wijn 
wordt gemaakt uit twee druivensoorten, Syrah 
en Garnacha. Dat zijn blauwe druiven, waarmee 
dus een rode wijn wordt gemaakt. Het gaat om 
de oogst van 2007. De voorbije maanden rijpte 
de wijn op speciale vaten. Op basis van proeverij 
van ‘t vat omschrijven de kenners de wijn als ste-
vig maar verfijnd, met duidelijk kruidige impressies. 
De wijn wordt te koop aangeboden bij Wijnhandel 
Van Eccelpoel, Lierseweg. Van Eccelpoel schenkt 
0,50 euro per fles aan een goed doel.

mIddENSTANd
uitzonderingen op wekelijkse rustdag in 2009

Herentals, noorderwijk en morkhoven

 1. Koopdagen aanvang jaar Van 3 tot en met 9 januari

 2. Verloren Maandag Van 10 tot en met 16 januari

 3. Communiefeesten Van 24 en met 30 januari

 4. Communiefeesten Van 31 januari tot en met 6 februari

 5. Valentijn Van 14 tot en met 20 februari

 6. Lentekoopdagen Van 7 tot en met 13 maart

 7. Shop in Thals Van 4 tot en met 10 april

 8. Pasen Van 12 tot en met 18 april

 9. Pinksteren en Moederdag Van 10 tot en met 16 mei

10. Onze-Lieve-Vrouw Hemelvaart Van 10 tot en met 16 augustus

11. Najaarshappening Van 12 tot en met 18 september

12. Modehappening Van 3 tot en met 9 oktober

13. Allerheiligen / Halloween Van 27 oktober tot en met 2 november

14. Sint-Niklaas Van 4 tot en met 10 december

15. Eindejaarsfeesten Van 11 tot en met 31 december

Spaans Wijk - ziekenhuis - monumentenomgeving

 1. Verloren Maandag Van 4 tot en met 10 januari

 2. Voorjaarskoopdagen Van 8 tot en met 14 februari

 3. Valentijn Van 15 tot en met 21 februari

 4. Lentekoopdagen Van 22 tot en met 28 februari

 5. Voorjaarskoopdagen Van 1 tot en met 7 maart

 6. Voorjaarskoopdagen Van 8 tot en met 14 maart

 7. Soldenverkoop Van 28 juni tot en met 7 juli

 8. Najaarskoopdagen Van 6 tot en met 12 september

 9. Najaarskoopdagen Van 13 tot en met 19 september

10. Najaarskoopdagen Van 20 tot en met 26 september

11. Najaarskoopdagen Van 27 september tot en met 3 oktober

12. Najaarskoopdagen Van 4 tot en met 10 oktober

13. Koopdagen eindejaarsfeesten Van 13 tot en met 19 december

14. Kerstdag Van 20 tot en met 26 december

15. Oudjaar / Nieuwjaar Van 27 tot en met 31 december

afwijkingen met opheffing van avondsluiting: maximaal 14 dagen.
Braderij open van 24 tot en met 27 juni.

Herentalse parkeerretributies blijven geldig 

Begin dit jaar besliste de rechtbank van eerste aanleg in Brugge dat privéfirma’s die parkeerretributies uitschrij-
ven, geen gebruik mogen maken van de persoonsgegevens die de overheid bijhoudt. Mensen die een retributie 
krijgen die uitgeschreven werd door zulke firma, kunnen dit dus aanvechten voor de rechtbank.

In Herentals is deze uitspraak niet van toepassing. De parkeerretributies in onze stad worden uitgeschreven 
door de politiezone Neteland en geïnd door het stadsbestuur. Van een inbreuk op de wetgeving op de privacy 
is in Herentals dus geen sprake. Parkeerretributies uitgeschreven in Herentals, kunnen dus niet op deze grond 
betwist worden.
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SPoRT

Openingstijden netepark
maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag zondag

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

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

WEDSTRIJDBAD
07.30-08.30
12.00-13.00
18.00-21.00

07.30-08.30
12.00-13.00
18.00-21.00

07.30-08.30
12.00-13.00
14.00-21.00

07.30-08.30
12.00-13.00
18.00-21.00

07.30-08.30
12.00-13.00
18.00-21.00

09.00-17.00 09.00-17.00

vijftigplussers
Op dinsdag 17 februari kunnen sportieve 50-
plussers deelnemen aan een initiatie curve 
bowls. De sportievelingen zijn welkom om 14 
uur in de sporthal van De Vossenberg. Deel-
nemen kost 2,50 euro, drankje inbegrepen

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

Openingstijden schaatsbaan
maandag 09.00-12.00 13.30-16.00 16.30-17.30

Dinsdag 09.00-12.00 13.30-16.00

Woensdag 09.00-12.00 13.30-16.00 18.30-21.00

Donderdag 09.00-12.00 13.30-16.00

vrijdag 09.00-12.00 13.30-16.00 17.30-20.30

Zaterdag 13.30-16.00 16.30-18.30 19.00-20.30

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

Zwemlessen
Er zijn nog enkele plaatsjes vrij voor de nieu-
we zwemlessenreeks voor +5-jarigen. De 
lessenreeks start op maandag 9 februari. 

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

Krokussportkampen

Van 23 tot 25 februari kunnen kinderen vanaf 
zes jaar deelnemen aan leuke sportkampen. 
Inschrijven kan vanaf 1 februari. Kinderen 
geboren in 2001 en 2002 kunnen deelne-
men aan een omnisportkamp met loop- en 
tikspelen, bowlen, schaatsen en badminton. 
Kinderen geboren in 1999 en 2000 kunnen 
deelnemen aan een basket- en omnisport-
sportkamp. Basketbal staat in dit kamp cen-
traal maar ook schaatsen en bowlen komen 
aan bod. Er is ook een squash en omnisport 
voor de kinderen geboren in 1997 en 1998. 
Deelnemen aan deze kampen kost 60 euro, 
Herentalsenaren krijgen 20% korting.

Plustwaalfjarigen mogen zich inschrijven voor 
een sportdriedaagse op 23, 24 en 25 febru-
ari of voor een krokustweedaagse op 26 en 
27 februari. Tijdens de sportdriedaagse staan 
mountainbiken, bowlen en schaatsen op het 
programma. De kostprijs voor deze drie-
daagse is 40 euro. De tweedaagse is iets voor 
avontuurlijk aangelegde jongeren die willen 
schaatsten, squashen, klimmen, fitnessen en 
karten. Deze tweedaagse kost 45 euro. 

[i] voor meer inlichtingen kunt u te-
recht bij de sportdienst, tel. 014-28 
52 50, sportdienst@herentals. be of 
www.herentals.be (typ ‘sportkamp’ 
in bij zoek).

Deze openingstijden gelden tot 23 februari. van 23 februari tot 1 maart zijn alle 
baden van maandag tot vrijdag open van 14 tot 21 uur. in het wedstrijdbad vindt 
dan het ochtendzwemmen plaats van 7.30 tot 8.30 uur en het middagzwemmen 
van 12 tot 13 uur. Op zaterdag en zondag zijn alle baden in deze periode open van 
9 tot 17 uur. 

aquaprogramma’s netepark
geen aqualessen tijdens de krokusvakantie in de week van 23 tot 28 februari.  

Aquagym voor senioren maandag
maandag

15.30 - 16.15
16.15 - 17.00

Aquafit voor senioren vrijdag 09.00 - 10.00

Aquafitness (high-impact)
dinsdag 19.00 - 20.00

Aquasculp dinsdag 20.00 - 21.00

Aquajogging woensdag 20.00 - 21.00

Aquagym voor mensen met een handicap dinsdag
vrijdag

19.00 - 20.00
15.30 - 16.30

Zwemmen voor chronische-pijnpatiënten dinsdag
donderdag

12.00 - 13.00
12.00 - 13.00

Zwemmen voor kinderen met een handicap woensdag 18.30 - 19.45

Zwangerschapszwemmen  prenataal donderdag 20.00 - 21.00

[i] voor meer info over onze zwemprogramma’s kunt u terecht bij de stedelijke sport-
dienst op het nummer 014-28 52 50.
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JEUGd
vorming sportregio Kempen
Op maandag 9 maart van 19.30 tot 22.30 uur kunt u in de vergaderzaal van De Vossenberg een vormingsavond 
volgen rond alcohol en drugspreventie. Elke sportclub wordt al eens geconfronteerd met misbruik van alcohol 
en drugs. De sportsector is een belangrijke partner binnen een globale preventieaanpak. Daarom zijn alle  
geïnteresseerden welkom op deze vormingsavond. 

Sportregio Kempen organiseert een initiatie Nordic Walking in Herselt op zaterdagen 14 en 21 februari en  
7 en 14 maart van 10 tot 11.30 uur. Deelnemen kost 30 euro. Inschrijven voor deze vormingen en initiaties kan 
bij Diane Loosen, tel. 03- 240 92 73, vorming@sportdienst.provant.be.

grabbelen tijdens de krokusvakantie 
Tijdens de krokusvakantie kunnen uw kinderen opnieuw deelnemen 
aan een waaier van toffe en interessante Grabbelpasactiviteiten: uit-
stappen, knutselworkshops, doe-dingen, kookworkshops, … en dit 
allemaal binnen het thema van de wereld van theater en film. De acti-
viteiten lopen van maandag 23 tot en met vrijdag 27 februari. Ervaren 
Grabbelpassers krijgen een brief in de bus die alle activiteiten voor-
stelt, en in de loop van februari verschijnt het volledige programma 
ook op de website van de jeugddienst.

De inschrijvingen beginnen op zaterdag 7 februari van 10 tot 13 uur bij de jeugddienst. Telefonisch of per e-mail 
inschrijven kan vanaf maandag 9 februari. Houd er rekening mee dat de plaatsen beperkt zijn. Tijdig inschrijven 
is dus de boodschap!

Is uw kind tussen drie en twaalf jaar en is het op zoek naar leuke activiteiten tijdens de korte schoolvakanties, 
dan is de Grabbelpas een echte aanrader. Deze pas is vanaf nu te koop bij de jeugddienst voor 4 euro. Voor die 
prijs krijgt u naast de Grabbelpas eveneens de Grabbelaar, een nationale kortingengids, en een gratis zwem-
beurt voor het Netepark. Om de inschrijvingen vlot te laten verlopen vraagt de jeugddienst om de Grabbelpas 
reeds vooraf te kopen.

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

Jeugddienst zoekt animatoren 
De jeugddienst is op zoek naar animatoren voor de activiteiten van de Grabbelpas en de verschillende zo-
merwerkingen. Alle creatieve, enthousiaste, energieke, vriendelijke kindervrienden vanaf 16 jaar zijn welkom.  
Geïnteresseerden moeten beschikken over een animatorattest, drie jaar ervaring hebben in een jeugdbewe-
ging of een pedagogische opleiding volgen. Tijdens de zomervakantie werkt u met een jobstudentencontract en 
verdient u ongeveer 9,50 euro per uur. Tijdens de korte schoolvakanties werkt u met een vrijwilligerscontract 
en verdient u 14,50 euro per half dagdeel.

[i] interesse? neem contact op met de  de jeugddienst, Stadspark z/n, tel. 014-21 21 86, 
jeugddienst@herentals.be, www.jeugddienstherentals.be.

Stad koopt nieuwe skatetoestellen 
Het stadsbestuur koopt twee nieuwe skatetoestellen. De toestellen veroorzaken weinig geluidshinder en zijn 
van hoogstaande kwaliteit. Het stadsbestuur gunt de levering van deze toestellen aan de firma Alfmar Over-
seas uit Zwevegem. De kostprijs hiervan bedraagt 19.140 euro. 

Herentals FairTradegemeente, doe mee! 
Met het behalen van het label van FairTradeGemeente is de eindstreep niet bereikt. Geïnteresseerden kunnen 
nog altijd mee in het project stappen. Ondertussen zijn ook het Sint-Jozefscollege en het OCMW op de kar 
gesprongen en overwegen een aantal koffiehuizen om ook FairTrade-koffie in het aanbod op te nemen. Dit 
brengt het totaal op negen winkels, drie horecazaken, vijf scholen, vier bedrijven en twaalf organisaties. Hebt 
u eerlijke handel hoog in het vaandel staan? Bent u ervan overtuigd dat Herentals nog meer eerlijk potentieel 
bezit? Kom dan op maandag 16 februari om 20 uur naar de vergadering van de stuurgroep in de parochiezaal 
van Noorderwijk.

[i] dienst ontwikkelingssamenwerking, Stadspark z/n, tel. 014-21 21 86.

mILIEU

Jaarlijkse paddenoverzet aan 
lichtaartseweg
Het stadsbestuur organiseert ook dit jaar samen 
met Natuurpunt een paddenoverzet langs de 
Lichtaartseweg, ter hoogte van de Snepkensvijver. 
Elk jaar, tussen 15 januari en 15 april, trekken de 
padden massaal naar de Snepkensvijver om er voor 
een nageslacht te zorgen. Vrijwilligers van Natuur-
punt helpen de padden over de drukke Lichtaart-
seweg. Het stadsbestuur plaatst gevarenborden 
met de afbeelding van een pad om automobilisten 
aan te manen hun snelheid te minderen.

Haal de zon in huis! 
Sinds een aantal jaren stijgen de kosten voor ener-
gie en neemt de energiefactuur een steeds groter 
deel in van het gezinsbudget. Steeds meer men-
sen kopen daarom zonnepanelen aan. Deze zijn 
duur in aankoop maar na enkele jaren hebt u de 
investering terug verdiend. Het grote voordeel van 
zonnepanelen is dat ze geen broeikasgassen uit-
stoten, waardoor u mee helpt de aarde leefbaar 
te houden voor volgende generaties. 

De overheid geeft heel wat subsidies aan mensen 
die investeren in duurzame energie. Als u meer 
wilt weten over zonne-energie en de bijhorende 
subsidies, kom dan zeker naar de infoavonden op 
18 februari in de oude turnzaal in de Vloeikens-
straat (Hulshout, info over zonneboilers) of op 
31 maart in cc Zwanenberg (Heist-op-den-Berg, 
over energie uit zonlicht). Deze infoavonden star-
ten om 20 uur.

Investeren in duurzame energie is belangrijk maar 
vraagt nog steeds een groot startbudget. Daarom 
slaat het stadsbestuur, samen met IOK en Heist-
op-den-Berg en Hulshout, de handen in elkaar en 
organiseert een gezamenlijke aankoop van zonne-
energie. Door in groep zonnepanelen aan te ko-
pen, kunnen we betere afspraken en prijzen be-
dingen bij leveranciers. Over deze samenaankoop 
komt u meer te weten in een volgende Stadskrant 
en op de infovergadering van 16 maart in cc ’t 
Schaliken, ook om 20 uur. 

[i] meer informatie: milieudienst, admini-
stratief centrum, augustijnenlaan 30, tel. 
014-28 50 50.
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AANkoNdIGINGEN Het 
Convent
Lokaal dienstencentrum

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

Ondersteuningsgroep dementie

Op woensdag 11 februari vindt de maandelijkse 
samenkomst plaats voor de partners en fami-
lieleden van dementerende personen. Op het 
programma staat de voorstelling Mist van Leen 
Persijn. Zij vertelt over de ervaringen met haar de-
menterende moeder. Daarna kunt u nog vragen 
stellen. De samenkomst start om 17 uur en loopt 
af om 18.30 uur. De samenkomst vindt plaats op 
de eerste verdieping van Het Convent. Deelname 
is gratis. Iedereen is van harte welkom.

KWB Herentals organiseert 

Op zaterdag 7 februari vindt de tweede KWB-
bowling plaats in Bowling ’t Ven. Deelnemen kost 
5 euro. U kunt vooraf storten op het rekeningnum-
mer 779-5927835-05. Op vrijdag 13 februari kunt u 
deelnemen aan een avondwandeling door Heren-
tals. Deelnemen is gratis. Op zaterdag 21 februari 
vertellen enkele wereldreizigers sterke reisverhalen 
over Noord-Afrika, Zuid-Afrika, het Midden-Oos-
ten, Noord-Amerika, Europa, Latijns-Amerika en 
Azië. Een deelnameprijs is nog niet bekend.

[i] Firmin Ryken, Boerenkrijglaan 82, tel. 
014-21 85 17, kwbherentals@hotmail.
com, www.kwbherentals.centerall.com.

Cursus autorijden 

Op 17 februari organiseert KWB Sint-Jan een 
theoretische cursus autorijden. Het is een cursus 
van zes opeenvolgende dinsdagen, telkens van 
19.30 tot 22 uur, in de parochiezaal Sint-Jan. 

[i] voor inlichtingen en inschrijvingen kunt 
u terecht bij Fons Horemans, lindenlaan 
10, tel. 014-21 43 37 of 0497-26 27 16

KWB Sint-Jan krijgt muziek- 
groep gebak op bezoek

Op vrijdag 13 februari treedt muziekgroep Gebak 
op in de kerk van Sint-Jan-de-Doper op de Mo-
lekens. Gebak brengt sfeervolle en meeslepende 
ballades, kleinkunst en instrumentals, … Het op-
treden begint om 19.30 uur. Kaarten kosten 5 euro 
in voorverkoop en 6 euro aan de kassa.

[i] Jan lambrechts, tel. 014-21 11 86.

Op vrijdag 6 februari slenteren we gezellig onder de maan door
daar zorgen de Herentalse natuurgidsen voor

Samen met een handvol vertellers en muzikanten
zullen we je voeten verwarmen

De kleinsten onder ons vertrekken om 19 uur
en elk kwartiertje later Joske, Francine en een gebuur,

Breng gerust vrienden en kennissen mee
want diep in de bossen is het al peis en vree

Na de wandeling is er tijd voor een borreltje of wat soep
er is vast genoeg voor heel den troep.

  Deelnemen aan de vertelwandeling kost 2 euro, consumptie inbegrepen. Kinderen jonger dan twaalf jaar
  wandelen gratis. De wandeling vertrekt aan het einde van de Lavendelweg (zijstraat van de Lichtaartse-
  weg aan café De Kluis). Volg de pijlen van Natuurpunt. Het vertrek is gepland tussen 19 en 20.30 uur.
  De wandeling is een organisatie van de Herentalse Natuurgidsen en Natuurpunt Nete & Aa.

  [i] Herman Puls, tel. 014-21 96 08, gsm 0496-96 78 27, puls.herman@scarlet.be.

Zorgcentrum vogelzang zoekt verzorgers 

In maart opent het nieuwe woon- en zorgcentrum Vogelzang aan de gelijknamige straat de deuren. In de eerste 
vleugel is plaats voor een dertigtal bewoners. In totaal telt het woon- en zorgcentrum 120 plaatsen, verdeeld 
over drie verdiepingen. In een latere fase komen er nog zestig serviceflats en een lokaal dienstencentrum bij. 
Vogelzang biedt zijn bewoners een combinatie van wonen, zorg en dienstverlening aan. 

[i] Het zorgcentrum is op zoek naar personeel. geïnteresseerden kunnen solliciteren bij 
armonea (personeelsdienst), van Doornelaan 2/a, 2440 geel. Solliciteren per mail kan via 
jobs@armonea.be.

vocaal ensemble markant brengt Requiem van Fauré 

Vocaal Ensemble Markant organiseerde vorig jaar samen met het gemengd koor Lejra uit Merksem het concert 
In alle staten, waarin moderne en populaire koormuziek uit de Verenigde Staten werd gezongen. Dit jaar zetten 
de twee koren hun samenwerking voort, maar deze keer met muziek uit het Frankrijk van het einde van de 
negentiende en begin van de twintigste eeuw. Centraal in dit programma staat de uitvoering van het Requiem 
van Gabriel Fauré.

Het Requiem van Fauré is tot op de dag van vandaag een van zijn meest uitgevoerde composities. De populari-
teit van dit werk werd onlangs nog eens bevestigd toen het Pie Jesu een tiende plaats behaalde in de klassieke 
top 75 van Radio Klara. Organist Bart Wuilmus begeleidt Markant en Lejra begeleid. De vocale solisten zijn 
sopraan Barbara Somers en bariton Philip Dijckmans. Naast het Requiem van Fauré krijgt u in dit concert ook 
muziek te horen van Maurice Durflé, Jehan Alain en Francis Poulenc.

[i] Het concert vindt plaats op zaterdag 7 maart om 20 uur in de Sint-Waldetrudiskerk. Kaar-
ten kosten 10 euro in voorverkoop en 12 euro aan de kassa. Reserveren kan via tel. 014-21 76 
71 of info@ensemblemarkant.be. 
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ToT 05/02 TENTooN Tsunami door Christel Druyts / Vitrine, Markgravenstraat 77 / Van maandag tot 
woensdag van 14 tot 22 uur, zaterdag van 9 tot 13 uur

ToT 9/02 TENTooN Le Paige rockt - Herman Brood, Rudy Trouvé en A. Koll. Ade / Le Paige / op 
woensdag, donderdag, vrijdag, zaterdag en zondag van 14 tot 17 uur

Do 29/01 SENIoR S-Sport: fietsen voor senioren / De Vossenberg / 13 uur
SENIoR S-Sport: bowling voor senioren / Het Ven / 13 uur
UIT Gedichtendag: sms-poëziewedstrijd / Schouwburg cc ’t Schaliken / 20 uur
ToNEEL Het lied van de moordenaar – Theaterspektakel / Zaal ’t Hof / 20 uur

VR 30/01 UIT Gedichtendag 2009 met Staf De Wilde, Mols Poëzieatelier, DeN Babbelhoek en vele 
anderen / Kasteel Le Paige / 19.30 uur

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

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

UIT Sterrenkijkdagen / Stadspark / 19 uur

ZA 31/01 ToNEEL Het lied van de moordenaar – Theaterspektakel / Zaal ’t Hof / 20 uur

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

UIT Sterrenkijkdagen / Stadspark / 19 uur

Zo 1/02 SPoRT Kunstschaatsles / Bloso-sportcentrum, Vorselaarsebaan 60 / Om 7.30 en 12.30 uur

MUZIEK Aperitiefconcert Axis Ensemble  – Conversations galantes et amusantes / Lakenhal / 11 uur

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

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

DI 3/02 RAAD Gemeenteraad / Raadzaal administratief centrum / 20 uur

UIT Tekenen en aquarel voor beginners en gevorderden / Descon Training Center, 
Dikberd 14 unit 4A / Van 18.30 tot 21 uur

UIT Workshop juwelen in peyottesteek / Descon Training Center, Dikberd 14 unit 4A / 
Van 18.30 tot 21 uur

Wo 4/02 UIT Namiddagvoorstelling Betty Mellaerts en Veronica Iltchenko – De begeleidster / 
Lakenhal / 14.30 uur

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

VR 6/02 UIT Workshop juwelen emailleren / Tabula Rasa, Schoolstraat 44/2 / Van 10 tot 16 uur

UIT Wintervertelwandeling / Café De Kluis, Lichtaartseweg 169 / Van 19 tot 20.30 uur

ZA 7/02 UIT De Werf/Frank Adam – Erotische fabels / cc ’t Schaliken / 20 uur / UITVERKOCHT

UIT Villanella/Tom van Dyck – Mieke Maaikes obscene kapsalon / Foyer cc ’t Schaliken / 
vanaf 19 uur

Zo 8/02 SPoRT Kunstschaatsles / Bloso-sportcentrum, Vorselaarsebaan 60 / Om 7.30 en 12.30 uur

UIT Numismatica: ruilbeurs en thema tentoonstelling / Sint Antoniuszaal / Van 8.30 tot 12 uur

UIT Herfst- en Winterwandelingen / Café De Kluis, Lichtaartseweg 169 / 14.30 uur

UIT Jaarlijkse harmoniedag / Schouwburg ’t Schaliken / 10.30 uur

ToT 8/02 UIT Le Paige rockt / kasteel Le Page 
DI 10/02 SENIoR Voorstelling over gezinsverpleging / Het Convent / 14 uur

UIT Tekenen en aquarel voor beginners en gevorderden / Descon Training Center, 
Dikberd 14 unit 4A / Van 18.30 tot 21 uur

Wo 11/02 UIT Ondersteuningsgroep dementie / Het Convent / Van 17 tot 18.30 uur

Do 12/02 UIT Wereldmuziek The Galata Mevlevi Music & Sema Ensemble - De Draaiende Derwisjen 
van Istanbul / cc Zwanenberg, Heist-op-den-Berg / 20.30 uur

VR 13/02 MUZIEK Muziekgroep Gebak / Sint-Jan-de-Doperkerk, Populierenlaan / 19 uur

ZA 14/02 UIT Dag van het deeltijds kunstonderwijs / cc ’t Schaliken

14/02 T/M  
8/03

TENTooN Tentoonstelling van Noëlla Verbeek / Kasteel Le Paige / Van 14 tot 17 uur

Zo 15/02 UIT Kunstschaatsles / Bloso-sportcentrum, Vorselaarsebaan 60 / Om 7.30 en 12.30 uur

UIT Herfst- en Winterwandelingen / De Hut, Spaanshofpark / 14.30 uur

MA 16/02 SENIoR S-Sport curve bowls / Sporthal De Vossenberg / Van 14 tot 17 uur

AGENdA FEBRUARI 2009
DI 17/02 UIT Tekenen en aquarel voor beginners en gevorderden / Descon Training Center, 

Dikberd 14 unit 4A / Van 18.30 tot 21 uur
UIT Workshop juwelen meerlagig gehaakt / Descon Training Center, Dikberd 14 unit 4A 

/ Van 18.30 tot 21 uur
SENIoR Initiatie curve bowls / Sporthal De Vossenberg / 14 uur

18/02 T/M 
6/03

TENTooN Portret van een stad / Lakenhal / op woensdag, donderdag, vrijdag, zaterdag en zondag 
van 14 tot 17 uur

Do 19/02 RAAD Milieuadviesraad / Raadzaal administratief centrum / Van 20 tot 22 uur

MUZIEK Bodixel en Jan Vanlangendonck – De ogen van een blauwe hond / cc ’t Schaliken / 20 uur

TENTooN nocturne rondleiding Gi Mateusen Portret van een stad / Lakenhal / 20 uur

VR 20/02 KLASSIEK The Monnaie Wind Quintet & Boyan Vodenitcharov – Van Beethoven tot Berio
/ cc ’t Schaliken / 20 uur 

INFo Het gebruik van etherische olie / Fundatiehuis / Van 13.30 tot 16.30 uur

ZA 21/02 THEATER Theater Paljas/Marleen Merckx – Tien jaar Thuis / cc ’t Schaliken / 20 uur

FIETS Fietsgraveren / Verkeerseducatief centrum / Van 13 tot 16 uur
Zo 22/02 SPoRT Kunstschaatsles / Bloso-sportcentrum, Vorselaarsebaan 60 / Om 7.30 en 12.30 uur

UIT Herfst- en Winterwandelingen / Het Gildenhuis, Grote Markt 25 / 14.30 uur

DI 24/02 SENIoR Info over werking Rode Kruis / Schoolstraat 46 / 14 uur

RAAD Raad voor Maatschappelijk Welzijn / Nederrij 133 / 20 uur

Wo 25/02 UIT Familievoorstelling (+5 jaar) Gilles Monnart – Boitman / cc ’t Schaliken / 14.30 uur 
(workshops om 14 en 15.30 uur)

DANS Iris Bouche – Cutting Space / cc De Werft, Geel / 20.15 uur

Do 26/02 DANS Iris Bouche – Cutting Space / cc De Werft, Geel / 20.15 uur

VR 27/02 UIT Roy Aernouts - Altijd alles en overal / cc ’t Schaliken / 20 uur

Zo 1/03 SPoRT Kunstschaatsles / Bloso-sportcentrum, Vorselaarsebaan 60 / Om 7.30 en 12.30 uur

UIT Herfst- en Winterwandelingen / Mac Cormack's Irish Pub / 14.30 uur

DI 3/03 UIT Tekenen en aquarel voor beginners en gevorderden / Descon Training Center, 
Dikberd 14 unit 4A / Van 18.30 tot 21 uur

Wo 4/03 UIT Peter De Graef – Zoals de dingen gaan… / cc ’t Schaliken / 20 uur

Do 5/03 UIT Yasmine – Houdt woord / cc ’t Schaliken / 20 uur

VR 6/03 UIT Workshop juwelen emailleren / Tabula Rasa, Schoolstraat 44/2 / Van 10 tot 16 uur

DRingenDe HulP

Brandweer 100 of 112 

Ziekenwagen 100

Politie 101

antigifcentrum 070-245 245

gasgeur 0800-65 065

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

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

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

Tot 29 maart 2009 kunt u elke zondag onder begeleiding van een gids gra-
tis een wandeling maken. De wandelingen vertrekken telkens vanuit een 
Herentalse horecazaak om 14.30 uur en duren ongeveer 2 uur.

Binnenhofwandeling op 1 februari
Vertrek: Het Binnenhof, Lierseweg 37

Kluiswandeling op 8 februari
Vertrek: Café De Kluis, Lichtaartseweg 169

Hutwandeling op 15 februari
Vertrek: De Hut, Spaanshofpark
Proevertje: jenevertje onderweg geschonken door Lingerie Diana

Gildenhuiswandeling op 22 februari
Vertrek: Het Gildenhuis, Grote Markt 25

Vanaf 12 februari liggen de nieuwe brochures voor het toeristisch seizoen 
2009 op de dienst toerisme, Grote Markt 35, tel. 014-21 90 88. De bro-
chure Vlaanderen Vakantieland met de arrangementen 2009 is er even-
eens te verkrijgen.
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voor de publicatie van gegevens uit de burgerlijke stand is de uitdrukkelijke toestemming nodig van de betrokkenen. Daarom kunnen in 
deze rubriek alleen de geboorten, overlijdens, huwelijken en huwelijksaankondigingen opgenomen worden waarvoor in Herentals aangifte 
werd gedaan.

 geBOORTeS

12/11  Ferre, zoon van Inge Gijsels en Bart Jacobs
03/12  Dries, zoon van Katrien Van Craenendonck en Andy Van de Water 
04/12  Louise, dochter van Kathy Van Hove
09/12  Yenthe, zoon van Tessy Gebruers en Marc Vercouillie 
13/12  Sam, zoon van Ann Aerts en Patrick Monsieurs
05/12  Merel, dochter van Hilde Breugelmans en Jonas Langewouters
08/12  Lander, zoon van Ann Cools en Kris Lievens
10/12  Kaat, dochter van Carolien Belmans en Geert Winkeler
13/12  Catharina, dochter van Cindy Siebens
19/12  Azeddin, zoon van Nassira Anzagh en Mohamed Khata
18/12  Janne, dochter van Annelies Gios en Jef Verstappen
18/12  Xiano, zoon van Kelsey Roks
18/12  Alisia, dochter van Vanessa Hoogers en Jürgen Goudailler

 OveRliJDenS

08/11  Eligius De Bruyn (54)
09/12  Benjamin Vanistendael (45)
12/12  Emilius Verwimp (75), weduwnaar van Rosa Van Hoof
12/12  Maria Van Dingenen (94), weduwe van Joannes Verreydt Joannes
14/12  Joseph Van kerkhoven (62), echtgenoot van Gerda Peeters
16/12  Alfons Van Looy (83)
17/12  Paul Tuerlinckx (75)
18/12  Maria Maes (88), weduwe van Adriaan Van Bommel
19/12  Maria Van De Water (81), weduwe van Jozef Laureys
20/12  Pierre Dhaluin (66), echtgenoot van Maria Torfs
24/12  Ludovica Van den Bosch (95), weduwe van Josephus Michiels
23/12  August Vercammen (104), weduwnaar van Josephina Lemmens
28/12  Frans Pluys (70), echtgenoot van Jozefa Laeremans 
24/12  Hubert Stalpaert (79)
25/12  Julia Goolaerts (83), weduwe van Alphonsus Vervoort
28/12  Irène Van Mol (63), weduwe van Marcel Van Sande
28/12  Ida Bruninx (74), weduwe van Emanuel Vanoppen 
26/12  Jenny Verlinde (88), weduwe van Gilbert Michiels
30/12  Louisa Verlinden (93), weduwe van Jozef Dyckmans 

 HuWeliJKen

 Joannes Vanhentenryck (Herentals) en Christine Daniels
 (Herentals)
 Tim Gijs (Retie) en Debby Claeys (Herentals)

BURGERzAkEN

Rode Kruis
Bloedinzamelingen
Op donderdag 5 februari kunt u bloed geven in het parochiehuis van
Morkhoven, op maandag 16 en maandag 23 februari in zaal ’t Hof op de Grote Markt. 
De bloedafgifte vindt telkens plaats tussen 17.30 en 20.30 uur.

 

 wAcHTdIENSTEN
aPOTHeKeRS 
u vindt de wachtdiensten van de apothekers op www.apotheek.be of 
telefonisch via 0900-10 500. 

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

HuiSaRTSen
HERENTALS

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

moRkHoVEN EN NooRdERwIJk

centraal oproepnummer 014-54 83 83.

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

Kiesrecht voor eu-onderdanen

Elke EU-onderdaan die in België verblijft, kan een aanvraag doen om op de kiezers-
lijst te komen voor de verkiezing van het Europees Parlement op 7 juni. Deze aan-
vraag moet ingediend worden voor 1 april 2009. De aanvraag gebeurt persoonlijk 
aan het loket van de dienst burgerzaken of schriftelijk via De Post, fax of mail.

Het stadsbestuur controleert daarna of u voldoet aan alle eisen voor de nationali-
teit, leeftijd, inschrijving in het bevolkingsregister en bezit van de politieke rechten. 
Indien u met alles in orde bent, schrijft de stad u in op de kiezerslijst.

Uw inschrijving wordt vastgelegd in het Rijksregister. Vanaf die inschrijving bent u 
definitief ingeschreven op de kiezerslijst. Eenmaal ingeschreven, bent u, zolang u 
in België woont, net zoals Belgen verplicht om deel te nemen aan alle volgende 
Europese verkiezingen.

loting gezworenen 

Om de vier jaar moet de stad een nieuwe lijst opmaken van gezworenen die aange-
wezen kunnen worden om te zetelen in een Hof van Assisen. Het schepencollege 
stelt daarom een nieuwe en voorbereidende lijst op van mogelijke kandidaten.

De burgemeester en twee schepenen gaan over tot een openbare loting van de 
kiezers die op deze lijst worden ingeschreven. Deze loting bestaat uit het trek-
ken van een getal van twee cijfers. De personen van wie het rangnummer op de 
kiezerslijst van de verkiezingen van 10 juni 2007 eindigt op het gevormde getal, 
worden op de voorbereidende lijst ingeschreven.

De loting vond plaats in openbare zitting van het schepencollege op 27 januari om 
9 uur in de schepenzaal van het administratief centrum, Augustijnenlaan 30.



SPREEkUREN BURGEmEESTER EN ScHEPENEN

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

vlaams Woningfonds van de grote gezinnen 
eerste en derde dinsdag van 14 tot 16 uur 

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

multiple Sclerose liga
tweede donderdag van 14 tot 16 uur

in de Werkwinkel, molenvest 13

militie
vierde woensdag van 13 tot 16 uur 

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

NUTTIGE 
TELEFooNNUmmERS
aids-telefoon vlaanderen 078-15 15 15

anonieme alcoholisten
  els  014-22 29 47
 René  014-51 20 51
 Karel  014-51 55 48
 lydi  014-22 25 17

autisme-telefoon 078-15 22 52

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

Belastingen, Belgiëlaan 31 014-25 61 40

Belgacom 0800-22 800

Boskat 014-23 31 36

Buurtcontactpunt De Klink 014-24 66 90

Centrum voor levens- en
gezinsvragen, Stationsstraat 2 014-21 08 08

Compostmeesters 014-28 50 50

De lijn 070-220 200

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

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

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

De Post, Belgiëlaan 51 014-28 67 20

Diftar-informatielijn 0800-97 687

eigen Haard,  augustijnenlaan 28/6 014-85 98 00

eurofoon, europese unie 078-15 19 92

iOK, geel 014-58 09 91

iveka 078-35 35 35

Jeugdfoon 102

Kankertelefoon 078-15 01 51

mS-liga antwerpen 03-887 48 18

nmBS-Herentals 03-229 56 14

PiDPa (klantenservice) 0800-90 300

Tele-onthaal 106 of 078-15 19 19

Tele-ticketservice 070-23 32 33

vertrouwensartsencentra 02-533 12 11

vlaamse wegentelefoon 0800-122 66

Ziekenvervoer (niet dringend)     105

Zit Stil (aDHD)     03-830 30 25



DE POSTBeDeelD DOOR

NUTTIGE TELEFooNNUmmERS
Stadsdiensten 014-28 50 50
administratief centrum,  augustijnenlaan 30 fax 014-21 78 28

Bibliotheek - gildelaan 13 014-85 97 50

Brandweer - Oud-Strijderslaan 1 014-25 82 10

Cultuurcentrum ’t Schaliken, grote markt 35 014-28 51 30

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

Defecten aan de openbare verlichting  014-28 50 50

Drughulp, Hikstraat 47 014-23 34 01

Hummeltjeshof - augustijnenlaan 22 014-23 17 18

JaC - Hikstraat 47 014-23 34 01

Jeugddienst - Stadspark z/n 014-21 21 86

Kringwinkel Zuiderkempen, lierseweg 136 015-23 73 93

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

muziekacademie - Hikstraat 28 014-21 33 05

OCmW (sociale dienst) - nederrij 133/a 014-24 66 66

netepark - vorselaarsebaan 014-85 97 10

Politiezone neteland - molenvest 23 014-24 42 00

Recyclagepark - Hemeldonk 10 014-85 92 40

Rusthuis - infofoon 078-15 25 25

Slachtofferhulp, Sint-Jansstraat 17 014-23 02 42

Sportdienst - De vossenberg, markgravenstraat 93 014-28 52 50

Stadsarchief - augustijnenlaan 1 014-21 28 00

Stedelijke werkplaats - Hemeldonk 014-85 92 40

Tekenacademie - markgravenstraat 77 014-28 51 55

Toerisme Herentals - grote markt 35 014-21 90 88

verkeerseducatief centrum - vorselaarsebaan 014-22 04 44

Werkwinkel - molenvest 21 014-24 89 60

Ziekenhuis 014-24 61 11

oPENINGSTIJdEN STAdSdIENSTEN
mA dI wo do VR zA zo

AdmINISTRATIEF cENTRUm 09.00-12.00

17.00-19.30

09.00-12.00
13.30-16.00

09.00-12.00 09.00-12.00
13.30-16.00

09.00-12.00
13.30-16.00

cc ’T ScHALIkEN 09.00-12.00

17.00-19.30

09.00-12.00
13.30-16.00

09.00-12.00
13.30-16.00

09.00-12.00
13.30-16.00

09.00-12.00
13.30-16.00

BIB GILdELAAN
14.00-20.00

10.00-12.00
14.00-20.00

11.00-20.00
14.00-20.00

10.00-12.00
14.00-20.00 14.00-17.00

10.00-12.00

BIB NooRdERwIJk 14.00-16.00
18.00-20.00 

10.00-12.00

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

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

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

SPoRTdIENST 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 08.30-12.00
13.30-16.00
18.00-19.30

08.30-12.00
13.30-16.00

08.30-12.00 08.30-12.00
13.30-16.00

08.30-12.00
13.30-16.00

Op zaterDaG 
7 eN 21 FeBrUarI
GeOpeND vaN 9

tOt 12 UUr

ToERISmE HERENTALS 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

STEdELIJkE wERkPLAATSEN 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


