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Wordt ons ziekenhuis geprivatiseerd?

Ons Sint-Elisabethziekenhuis is op dit moment nog het enige echte 
OCMW-ziekenhuis in Vlaanderen dat volledig bestuurd wordt en deel uit-
maakt van ons plaatselijke OCMW. Op 1 januari komt daar verandering in 

en wordt ons ziekenhuis ook ‘verzelfstandigd’, als laatste in Vlaanderen. Dit is geen privatisering of 
uitverkoop van ons ziekenhuis, integendeel. Het ziekenhuis blijft volledige eigendom van het lokaal 
bestuur van stad en OCMW, en zal geleid worden door afgevaardigden van het OCMW, de stad en 
de artsen. Het blijft een openbaar ziekenhuis waar betaalbare en toegankelijke gezondheidszorg, 
ook voor de laagste inkomens, prioritair blijft als sociale opdracht.

De verzelfstandiging houdt in dat de wettelijke structuur van het ziekenhuis veranderd in een vzw. 
Daarmee kan het ziekenhuis soepeler werken bij bouwen, verbouwen en aankopen. Er kan een 
meer aangepast personeelsbeleid gevoerd worden zoals in de andere ziekenhuizen en verzorgings-
instellingen, waardoor ons ziekenhuis ook meer slagkracht krijgt bij aanwervingen en de zoektocht 
naar medisch en verpleegkundig personeel. Met zo’n verzelfstandiging kunnen ook gemakkelijker 
samenwerkingsverbanden tot stand komen met andere ziekenhuizen en diensten; nu doen we dat 
bijvoorbeeld al met een gezamenlijke MNR-scanner met de ziekenhuizen van Turnhout. 

Aan deze hervorming gingen lange onderhandelingen vooraf met het personeel, de artsen en de 
banken. Hun medewerking was constructief, en samen kunnen we zo onze toekomst als een vol-
waardig en modern regionaal ziekenhuis veiligstellen.

Uw burgemeester
Jan Peeters
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Herentals opnieuw vlot bereikbaar 
derkempen zenden promotieclips uit en 
ook op RTV komt een campagne. Met het 
oog op de eindejaarsperiode hoopt de stad 
en de middenstand dan ook vele nieuwe en 
oude klanten naar Herentals te brengen.

Kerstshopping

Traditioneel kunt u tijdens de laatste zon-
dagen van het jaar gezellig winkelen in He-
rentals. U bent welkom voor dit sfeershop-
pen op zaterdagen 12, 19 en 26 decem-
ber en zondagen 13, 20 en 27 december, 
telkens van 13.30 tot 17 uur. Verschillende 
winkelstraten zijn autovrij, er is animatie en 
de centrumwinkels zijn open. Op zaterda-
gen zijn de winkels open van 10 tot 18 uur.

In december is de heraanleg van de 
Aarschotseweg, de ringlaan en het 
kruispunt aan Prima-Lux afgelopen. 
De Stadspoortstraat gaat opnieuw 
open voor verkeer in beide richtin-
gen, waardoor het stadscentrum een 
stuk beter bereikbaar zal worden. 
Onze stad kan herademen en genie-
ten van vlotter en veiliger verkeer. 
De stad en de middenstand willen 
het einde van de werkzaamheden in 
de schijnwerpers plaatsen en slaan 
de handen in elkaar voor een grote 
promotiecampagne van Herentals 
als winkelstad. 

De boodschap van de campagne is duide-
lijk. Met het einde van de heraanleg van de 
Aarschotseweg zijn alle grote invalswegen 
van en naar de stad opnieuw vlot bereik-
baar. De promotiecampagne is gericht op 
de ruime regio van de Kempen. Centraal 
staat de jaarlijkse winterbrochure die in alle 
omliggende gemeenten wordt verspreid. 
De lokale radio’s van de Noorder- en Zui-

De Bekendste Herentalsenaar
Eerste stemronde
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Koop uw eindejaarsgeschenken zonder stress!
Herentals is opnieuw vlot bereikbaar via alle invalswegen. Een 

gezellige kerstsfeer, makkelijk bereikbare winkels en een ruim 

aanbod maken van Herentals een shoppingparadijs! Kom dus 

gezellig winkelen in Herentals.

Cadeautip
Bent u op zoek naar een leuk cadeau voor de feestdagen, maar u weet niet waar iets 
te kopen of wat te geven? Ga dan bij de dienst toerisme langs en koop de Helemaal 
Herentals-cadeaucheque. Met deze cadeaucheque kan de gelukkige ontvanger in meer 
dan tachtig winkels in Herentals terecht.
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Aankondigingen voor de Stadskrant van 
januari 2010 moeten uiterlijk op dinsdag 
1 december bij de redactie zijn. De 
redactie heeft het recht inzendingen te 
weigeren, in te korten en te wijzigen.

DRUK: Drukkerij Bulckens
gedrukt  op 100 % gerecycleerd papier

Bericht aan onze lezers buiten 
Herentals en in het buitenland

Als abonnee van de Stadskrant ontvangt 
u het gemeentelijk informatieblad van 
Herentals met 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
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Kerstmarkten in Herentals en 
Noorderwijk

Op 13 december tussen 10 en 18 uur toveren de Herentalse 
verenigingen de stad weer om tot een gezellige kerstmarkt. 
U vindt er originele geschenkjes en leuke ideeën voor het 
kerstfeest. Aan de verschillende proefkraampjes maakt 
u kennis met binnen- en buitenlandse lekkernijen. De 
Wereldwinkel stelt in de foyer van ’t Schaliken een beursstand 
op. De Nachtwacht laat u meeswingen op de allermooiste kerstliederen terwijl in de kerststal 
kerstfiguren tot leven komen. In Noorderwijk kunt u op vrijdag 18 december tussen 18 en 24 
uur gezellig naar de jaarlijkse kerstmarkt op het Dorpsplein.

Feestmarkten 

De Herentalse marktvereniging vrolijkt elk jaar enkele bijzondere markten op met leuke 
animatie. Op zondag 6 december delen Sinterklaas en Zwarte Piet snoepjes uit aan de kinderen. 
Op vrijdag 25 december deelt de kerstman snoep en sinaasappelen uit.

Erfpacht Begijnhofwoning 

Het OCMW geeft de woning Begijnhof 6 voor vijftig jaar in 
erfpacht. De woning ligt aan de hoofdstraat van het begijnhof. 
Gelijkvloers vindt u een voorkamer, een achterkamer en een 
kleine keuken, op de eerste verdieping twee slaapkamers en een 
badkamer. Het huis heeft een kleine afgesloten binnenplaats, 
een kleine kelder en een ruime zolder. De erfpachter mag 
gebruikmaken van de tuin van ongeveer honderd vierkante 
meter. De erfpachter moet de woning binnen twee jaar 
renoveren volgens de richtlijnen van Onroerend Erfgoed. Hij is 
verplicht om de eerste tien jaar de woning zelf te bewonen. De renovatie en alle herstellingen en 
onderhoud zijn ten laste van de erfpachter. De woning mag niet gebruikt worden als handelszaak. 

Op woensdag 10 februari 2010 om 18 uur wijst notaris Van Schoubroeck de erfpacht toe in het 
kantoor van de OCMW-secretaris, Nederrij 133/A. U kunt de woning bezoeken na afspraak 
met mevrouw Cil De Busser, tel. 014-24 66 01. Het dossier van de erfpacht kunt u tijdens de 
kantooruren opvragen bij het secretariaat van het OCMW. Dit dossier kost 5 euro.

Meer info: Cil De Busser, tel. 014-24 66 01, Nederrij 133/A, www.ocmwherentals.be

Geen wijkophaling KGA meer vanaf 2010 

Vier keer per jaar haalt IOK klein gevaarlijk afval (KGA) op in verschillende wijken van Herentals, 
Noorderwijk en Morkhoven. Omdat hier bijna geen gebruik van wordt gemaakt, beslist het 
stadsbestuur om de wijkinzameling stop te zetten. U kunt uw batterijen, autovloeistoffen, 
verfresten, insecticiden, halogeenlampen, … nog steeds gratis naar het recyclagepark brengen.

Het gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen kan gevaar opleveren voor de gezondheid van 
mens en dier. Soms kunnen die pesticiden nog lang nawerken. U kunt uw steentje bijdragen door 
restjes en lege verpakkingen van pesticiden naar de KGA-inzamelplaats op het recyclagepark 
te brengen. Dit kan ook voor restanten van producten die u al lang niet meer gebruikt en die 
vergeten in een hoekje staan. 
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WETENSWAARd
Verwarmingstoelage 

Als u uw woning verwarmt met huisbrandolie, lamppetroleum (type C) of bulkpropaangas, hebt 
u misschien recht op een toelage van het Sociaal Verwarmingsfonds. De verwarmingstoelage 
is er voor mensen met een verhoogde verzekeringstegemoetkoming van de ziekte- en 
invaliditeitsverzekering, mensen met een laag inkomen en mensen met schulden. 

U kunt de verwarmingstoelage aanvragen bij de sociale dienst van het OCMW binnen de 
zestig dagen na de levering. U brengt de leveringsbon mee, uw identiteitskaart, een bewijs van 
uw gezinsinkomen (het meest recente aanslagbiljet, de meest recente loonfiche of het meest 
recente attest van een ontvangen sociale uitkering) en eventueel de beslissing van collectieve 
schuldenregeling of een attest van de persoon die uw schuldbemiddeling verricht.

U vindt de sociale dienst van het OCMW in de Nederrij 133/A, tel. 014-24 66 66. De dienst is 
elke werkdag open van 9 tot 11.45 uur en op maandagavond van 18 tot 19 uur. 

Meer informatie:
www.verwarmingsfonds.be of op het gratis telefoonnummer 0800-90 929

Spreid de betaling van uw mazoutfactuur 

Als u niet aan bovenstaande voorwaarden voldoet, maar wel een jaarlijks netto belastbaar 
gezinsinkomen hebt dat lager of gelijk is aan 26.520 euro, dan kunt u bij de Federale 
Overheidsdienst Financiën een aanvraag indienen voor een vermindering van 105 euro. Of u 
kunt de betaling van uw mazoutfactuur spreiden. Hiervoor moet u een contract afsluiten met 
een van de brandstofhandelaars die op de lijst van de Federale Overheidsdienst Economie, 
KMO, Middenstand en Energie staan. Maar ook handelaars die niet op de lijst staan, bieden hun 
klanten onder bepaalde omstandigheden de mogelijkheid om hun factuur in schijven te betalen. 

Meer informatie: www.economie.fgov.be > energie > de energiefactuur > 
huisbrandolie of op het gratis telefoonnummer 0800-120 33

OCMW bezorgt warme maaltijden aan huis  

De warme maaltijd is de belangrijkste maaltijd van de dag. Soms is het echter een hele opgave 
om elke dag opnieuw te koken. Om toch dagelijks warm en gezond te eten, kunnen ouderen 
en mensen met een handicap warme maaltijden aan huis laten bezorgen. Zo krijgt u de kans 
om zo lang mogelijk in uw eigen omgeving te wonen. Ook in een herstelperiode of na een 
ziekenhuisopname kunt u beroep doen op deze dienst. Zo krijgen mensen die moeilijk kunnen 
instaan voor het bereiden van een warme maaltijd, toch dagelijks een gevarieerd middagmaal. De 
maaltijden bestaan uit soep, een hoofdschotel en dessert en worden bereid in de keuken van het 
RVT Sint-Anna. U kunt op doktersvoorschrift ook dieetmaaltijden krijgen. De maaltijdbedeling 
gebeurt van maandag tot zaterdag tussen 11 en 13 uur. Op zon- en feestdagen is er geen bedeling. 
De prijs van de maaltijd is afhankelijk van het gezinsinkomen en kost tussen de 3,75 en 8 euro.

Meer informatie: dienstencentrum ‘t Convent, Begijnhof 17, tel. 014-28 20 00, 
bettypeeters@ocmwherentals.be

Schrijf mee met het Groot Dictee der Nederlandse Taal 

Het Groot Dictee der Nederlandse Taal viert dit jaar zijn twintigste editie. Zoals elk jaar breken 
Nederlanders en Vlamingen hun vingers op een prachtige, maar uiterst moeilijke Nederlandse 
tekst. De tekst van dit jaar is van de hand van Gerrit Komrij. Op woensdag 16 december om  
20 uur, tijdens de rechtstreekse uitzending, kunt u in de Herentalse bib meedoen aan het Groot 
Dictee. Vooraf reserveren is nodig, het aantal plaatsen is beperkt.

Actie Vergroot de Hoop 
was groot succes 

Op 15 september eindigde de actie 
Vergroot de Hoop 2009. De actie was 
een groot succes. De inwoners van 
Herentals hebben de hoop vergroot 
met 1.334,726 euro. In het totaal 
zorgden de 253 deelnemende steden en 
gemeenten samen voor twintig procent 
meer opbrengst tegenover vorig jaar. 
In het snoeisel van de taxushaag zit een 
stof die gebruikt wordt om genees-
middelen tegen kanker te maken. 
Bovendien gaat per kubieke meter inge- 
zameld snoeisel 40 euro naar Kom op 
tegen Kanker. Kom op tegen Kanker 
wendt deze middelen aan voor de finan- 
ciering van wetenschappelijk onder-
zoek, psychosociale hulp aan kanker- 
patiënten, de organisatie van vakantie-
kampen voor kinderen en volwassenen 
met kanker en de coördinatie van een 
vrijwilligersnetwerk over heel Vlaanderen.

Fiscale voordelen voor 
onthaalouders en 
kinderopvang

Onthaalouders en kinderopvang met 
het statuut van een zelfstandige onder-
neming kunnen gebruik maken van fis- 
cale voordelen als zij veiligheids-
investeringen doen. Onthaalouders die 
hun particuliere woning preventief 
laten beveiligen tegen diefstal of brand 
kunnen genieten van een belastings-
vermindering tot maximum 690 euro. 
Zelfstandigen kunnen, naast de normale 
aftrek, een bijkomende fiscale aftrek 
krijgen van 22,5 procent. 

Meer informatie: 
preventiedienst, administratief 
centrum, Augustijnenlaan 30, 
tel. 014-28 50 50, 
preventie@herentals.be of op 
www.besafe.be
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BEkENdSTE HERENTALSENAAR
Wie wordt de Bekendste Herentalsenaar?

De eerste stemronde

In de 800 jaar dat onze stad bestaat, heeft er veel schoon en interessant 
volk in Herentals gewoond. Samen met de cultuurraad gaan we 
daarom op zoek naar de Bekendste Herentalsenaar. In oktober en 
november kon u uw kandidaten al aanbrengen. Dit resulteerde in 
een lijst met 42 kandidaten. Het gaat om een interessante groep van 
sportmensen, muzikanten, kunstenaars, politici en volksfiguren. 

Meer informatie over de kandidaten vindt u op 
bh.cultuurraadherentals.be.

Van 1 december tot en met 15 januari kan elke Herentalsenaar zijn 
stem uitbrengen op een van deze kandidaten. De tien kandidaten 
die in de eerste stemronde de meeste stemmen krijgen, gaan door 
naar de tweede stemronde in mei en juni 2010. U kunt stemmen 
door op het formulier op deze pagina uw kandidaat aan te duiden. U 
deponeert het originele formulier (geen kopie!) uiterlijk op vrijdag 15 
januari in de stembussen bij de dienst toerisme (Grote Markt), Bakker 
Juul (Morkhoven), in het administratief centrum, de bib van Herentals 
of de bib van Noorderwijk.

Extra stemmomenten

U krijgt ook de kans om tijdens vier gelegenheden telkens een 
extra stem uit te brengen. Dat kan op zondag 6 december op de 
zondagsmarkt van 9 uur tot 13 uur, op zondag 13 december op de 
kerstmarkt van 10 uur tot 18 uur, op zaterdag 19 december aan de 
aansluiting van de Zandstraat met de Grote Markt van 13 uur tot  
17 uur en op zaterdag 9 januari aan de aansluiting van de Zandstraat met 
de Grote Markt van 13 uur tot 17 uur. Als de weersomstandigheden 
het op een van deze momenten niet toelaten om te stemmen, kan 
de datum verschuiven. Hou daarom bh.cultuurraadherentals.be in 
de gaten voor actuele informatie. Hier verschijnt in de loop van de 
stemperiode af en toe ook een tussenstand.

Wie stemt, wint!

Uw stem kan u ook een prijs opleveren. Als u uw naam, 

adres en telefoonnummer invult op uw stemformulier, dan 

maakt u kans op een van de tien cultuurcheques (2 x € 50 en 

8 x € 25) die de cultuurraad onder de deelnemers verloot.

STEMBILJET

Wie wordt de Bekendste Herentalsenaar?
stemronde 1  (kruis één enkele kandidaat aan)

 René Baeten motorcrosser
 Wen Bellens zangeres
 Bart Buls muzikant
 Servaas Daems schrijver
 Carl De Peuter burgemeester
 Remy de Pillecyn schilder
 Staf De Prince fotograaf
 Baron de T’Serclaes de Noorderwyck burgemeester 
 Armand Delen (Armandke) tv-fenomeen
 Charles Auguste Fraikin beeldhouwer
 Bert Geeraerts muzikant
 Erik Goris acteur
 Louis Hendrickx ondernemer
 Pol Heyns radiopionier
 Willy Horemans cafébaas
 Jan Jonghbloet koster
 Magali Kempen tennisster
 Jozef Laureys cultuurpromotor
 Jos Leys sportpromotor
 Linda Mertens zangeres
 Dirk Peeters zanger

 Walter Rits acteur-regisseur
 Liesbet Slegers illustratrice
 Petrus Spiessens voetballer
 Armand Toremans componist
 Leonard Van Baelen missionaris
 Albert Van De Ven politicus
 Jurgen Van den Broeck wielrenner
 Jefke Van den Bulck honderdjarige
 Kristiaan Van Der Linden aalmoezenier
 Henri Van Doninck burgemeester
 Tom Van Dyck acteur-regisseur
 Ferdinand Van Hilst industrieel
 Rik Van Looy wielrenner
 Jos Van Roey cultuurpromotor
 Guy Van Sande acteur
 Frans Van Tendeloo schrijver
 Maria Verhaegen (Maria van de Zalm) cafébazin
 Alfons Vermeulen volksfiguur
 Erwin Vervecken veldrijder
 Dore Wellens zaakvoerder
 Boni Wouters verzetsstrijder

Vul uw gegevens in, en maak kans om een cultuurcheque te winnen.

Naam:  ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Adres:  ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Telefoon:  .....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
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Kerst
shopping

zondag 13 - 20 - 27 
december ‘09

zondag open van 13u tot 17u

Kerstmarkt
zondag 13 december
Grote Markt

Animatie en sfeermakers
op zondagen
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PRogRAmmA cc ’T ScHALikEN

Geletterde Mensen: 
Anna Enquist en Ivo Janssen 
Contrapunt
Vrijdag 18 december om 20 uur
Schouwburg

In Contrapunt, de recentste roman van 
Anna Enquist, volgt het verhaal de 
structuur van de Goldbergvariaties van 
J.S. Bach. Pianist Ivo Janssen speelt de 
variaties, die op passende momenten 
onderbroken worden door fragmenten 

uit de roman, voorgelezen door Anna 
Enquist. Anna Enquist is het pseudo-
niem van de Nederlandse schrijfster 
Christa Widlund-Broer. Zij is psycho-
analytica en debuteerde in 1991 met 
de poëziebundel Soldatenliederen. 

De toegangsprijs is 13 euro. Met 
een abonnement betaalt u 10 euro. 
Bent u jonger dan 26 jaar of ou-
der dan 55 jaar, dan betaalt u 
11,50 euro.

Alex Agnew
More Human Than Human
Woensdag 2 en donderdag 3 december om
20 uur in de schouwburg
UITVERKOCHT

Greet De Keyser 
1 jaar Barack Obama
Vrijdag 4 december om 20 uur
Schouwburg

Greet De Keyser woont en werkt sinds begin 2000 in de 
Verenigde Staten. Ondertussen heeft zij voor de openbare omroep drie presidentsverkiezingen 
verslagen. Nu volgt ze vanuit precies dezelfde bevoorrechte plaats het werk van president Barack 
Obama. Hoe sterk is Obama nog na een jaar van crisis? Wat betekenen zijn beslissingen voor 
Europa en voor ons Belgen? Greet De Keyser geeft een antwoord op deze en al uw vragen.

De toegangsprijs is 6 euro (vaste prijs).
 

Con Spirito 
200 jaar Mendelssohn en Schumann
Vrijdag 11 december om 20 uur
Sint-Niklaaskerk, Dorp 10, Morkhoven

Pianiste Noriko Murai en violist Jan Van Weyenberg vor-
men sinds 1982 een duo dat optreedt en regelmatig cd’s uitbrengt. Zij zijn de vaste kern van en-
semble Con Spirito dat kamermuziek op het hoogste niveau wil beoefenen. Jan Van Weyenberg 
is eerste laureaat van verscheidene internationale wedstrijden voor viool, zoals de wedstrijd 
van Stresa in Italië en de International Masterplayers Competition in Spanje. De Japanse Noriko 
Murai is laureate van de Nationale Jeugdmuziekwedstrijd van Tokio. In Japan studeert zij piano 
en kamermuziek.

De toegangprijs is 10 euro. Met een abonnement betaalt u 7 euro. Bent u jonger 
dan 26 jaar of ouder dan 55 jaar, dan betaalt u 8,50 euro.

Braakland/Zhebilding en ’t Arsenaal 
Hitler is dood
Woensdag 16 december om 20 uur
Inleiding bij deze voorstelling om 19 uur
Schouwburg

Hitler is dood. Zijn voornaamste secondanten Goebbels en Himmler hebben zich van het leven 
beroofd. Maar al snel vallen Goering en Speer in handen van het Westen. De As van het Kwaad 
is overwonnen, de wereld ligt in puin. Er moet aan een schoonmaak begonnen worden en schul-
digen moeten worden gestraft. Maar hoe bestraf je een genocide waaraan een groot deel van de 
bevolking medeplichtig is? En hoe bouw je zo’n land weer op en loods je het de democratie in?

Theaterwetenschapper en recensent Els Van Steenberghe verzorgt de inleiding om 19 uur.

De toegangsprijs is 16 euro. Met een abonnement betaalt u 13 euro. Bent u jonger 
dan 26 jaar of ouder dan 55 jaar, dan betaalt u 14,50 euro.

Halfweg
liefde en 

 haat
tussen

Greet De Keyser

Only in America
Anna Enquist
Contrapunt
Ivo Janssen

Literaire lezing & pianorecital

Week van de
Amateurkunsten

Van 23 april tot 2 mei 2010 vindt de 
Week van de Amateurkunsten (WAK) 
plaats. Het thema van de nieuwe edi-
tie is ‘goesting’. Hiermee kunt u onge-
twijfeld creatief aan de slag. Het woord 
goesting betekent trek, zin, lust, smaak, 
genieten, animo en ambitie. Het karak-
teriseert en typeert de amateurkunste-
naars. 

Wilt u deelnemen aan de WAK? 
Neem dan voor 17 januari 2010 
contact op met de dienst cul-
tuurbeleid, cc ’t Schaliken, Grote 
Markt 35, tel. 014-28 50 50.
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Confrontaties 3

Leraars van de stedelijke acade-
mie voor beeldende kunsten. 
Van zaterdag 28 november tot en 
met zondag 20 december
Open op woensdag, donderdag, 
vrijdag, zaterdag en zondag van 
14 tot 17 uur
Kasteel Le Paige

Het achthonderdjarige bestaan van 
de stad Herentals leverde een rijke 
artistieke productie op. Tijdens Con-
frontaties, een reeks van drie tentoon-
stellingen, staan telkens enkele lokale 
kunstenaars van vandaag of de afgelo-
pen decennia centraal. Zij gaan letterlijk 
de confrontatie aan met elkaars werk, 
met het publiek en met het kasteel.

In de eerste twee luiken kwamen een 
tiental individuele kunstenaars met He-
rentalse roots aan bod. Het was een 
mooie staalkaart van de meest diverse 
visies, stijlen en technieken. De derde 
reeks brengt een confrontatie tussen 
de leraars van de stedelijke academie 
voor beeldende kunsten:
Nick Andrews, Kris De Smet, Evelien 
Gysen, Tom Liekens, Ann Rikkers, Bart 
Van Dyck, Liesbeth Van Huysse, Bert 
Van Ransbeeck, Ingrid Verwerft, Anne 
Van Roey en Maarten Vansinay. 

PRogRAmmA cc ’T ScHALikEN
Residentieconcert met Herman Engels 
Orchestre Royal de Chambre de Wallonie 
Romantisch kerstconcert
Zondag 20 december om 15 uur
Sint-Waldetrudiskerk, Kerkstraat 

Herman Engels is sinds vorig seizoen residerend dirigent van cc ’t Schaliken. Hij organiseert sa-
men met het cultuurcentrum concerten met gerenommeerde ensembles en talentvolle solisten 
die aan het begin van hun carrière staan. Op 20 december kunt u genieten van een romantisch 
kerstconcert met het Orchestre Royal de Chambre de Wallonie met vocaal ensemble. Op het 
programma staat muziek van Bach, Mortelmans en von Herzogenberg.

De toegangprijs is 17 euro. Bent u jonger dan 26 jaar of ouder dan 55 jaar, dan 
betaalt u 14 euro.

Marijn Devalck  
Art Bécaud
Woensdag 23 december om 14.30 uur
Schouwburg 

In 1975 studeert Marijn Devalck af aan het Koninklijk Muziekconservatorium in Brussel. Drie jaar 
later verschijnt zijn eerste chanson-lp. Hij wordt een bekende musicalartiest in Vlaanderen en 
Nederland. En nu is er dus Art Bécaud. Zijn voorliefde voor het werk van Gilbert Bécaud loodst 
Marijn Devalck naar de theaters. Onder andere Et maintenant, Nathalie en L’important c’est la 
rose staan op het menu.

De toegangprijs is 10 euro. Met een abonnement betaalt u 7 euro. Bent u jonger 
dan 26 jaar of ouder dan 55 jaar, dan betaalt u 8,50 euro.

FILM 

The Reader
Donderdag 17 december om 14.30 uur
Schouwburg cc ’t Schaliken

The Reader is een drama waarin een jonge man een verhouding krijgt met een oudere vrouw die 
een oorlogsverleden blijkt te hebben. Kate Winslet werd voor haar rol in deze film bekroond 
met een Oscar voor Beste Actrice. 

Gran Torino 
Donderdag 17 december om 20 uur
Schouwburg cc ’t Schaliken

Clint Eastwood speelt een oorlogsveteraan die wordt gedwongen iets te doen aan zijn voor-
oordelen tegenover Aziaten, wanneer hij wordt geconfronteerd met een veranderende wereld.

De toegangsprijs per film is 5 euro. Bent u jonger dan 26 jaar of ouder dan 55 jaar, 
dan betaalt u 3,50 euro.

TENTooN

Percussive 
Sjow !
Zaterdag 19 december om 20 uur
Schouwburg
UITVERKOCHT

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

Op dinsdag 15 december kunnen ac-
tieve vijftigplussers deelnemen aan een 
natuurwandeling. We vertrekken om 
14 uur aan café De Kluis, Lichtaartse-
weg 169. Inschrijven kan vanaf 13.30 uur. 
Deelnemen kost 2 euro.

Zwemlessenreeks voorjaar 

De sportdienst organiseert in het voor-
jaar zwemlessen voor baby’s, peuters, 
kleuters, kinderen en volwassenen. De 
nieuwe lessenreeks start op 22 februari 
2010 en omvat tien lessen. Vanaf 9 ja-
nuari 2010 kunnen Herentalsenaren ter 
plaatse inschrijven bij de sportdienst. 
Niet-Herentalse deelnemers kunnen ter 
plaatse of telefonisch inschrijven vanaf  
11 januari 2010. Het aantal plaatsen is be-
perkt, dus snel wezen is de boodschap.

Anders zwemmen 

Anders zwemmen zijn zwemlessen voor 
kinderen met een fysieke of mentale 
handicap tussen 3 en 16 jaar. De lessen 
vinden plaats op woensdagavond. Vanaf 
woensdag 11 november splitst de groep 
zich in twee. De beginners zwemmen 
van 18.30 tot 19.15 uur, de gevorder-
den van 19.15 tot 20 uur. De beginners 
zwemmen in de helft van het doelgroe-
penbad en krijgen watergewenning en 
voorbereidende zwemoefeningen. De 
gevorderden zwemmen in een baan 
van het wedstrijdbad en verbeteren op 
speelse wijze hun zwemtechniek en uit-
houding.

sporthal 
van De Vossenberg 

De sporthal van De Vossenberg is ge-
sloten op 24, 25 en 31 december 2009 
en 1 januari 2010.

SPoRT

Openingstijden Netepark
De zwembaden van het Netepark zijn gesloten op 24, 25 en 31 december 2009 en 1 januari 2010.

Tijdens de kerstvakantie van 21 december tot en met 3 januari zijn alle zwembaden van maan-
dag tot vrijdag open van 14 tot 21 uur. In het wedstrijdbad kunt u zoals gewoonlijk van 7.30 tot 
8.30 uur ochtendzwemmen en van 12 tot 13 uur middagzwemmen. Op zaterdag en zondag 
zijn alle baden open van 9 tot 17 uur.

maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag zondag

Recreatiebad 14.00-21.00 14.00-21.00 14.00-21.00 14.00-21.00 14.00-21.00 09.00-17.00 09.00-17.00

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

Wedstrijdbad
07.30-08.30
12.00-13.00
18.00-21.00

07.30-08.30
12.00-13.00
18.00-21.00

07.30-08.30
12.00-13.00
14.00-21.00

07.30-08.30
12.00-13.00
18.00-21.00

07.30-08.30
12.00-13.00
18.00-21.00

09.00-17.00 09.00-17.00

Aquaprogramma’s Netepark
Er zijn geen lessen tijdens de kerstvakantie van 21 december 2009 tot en met 3 januari 2010.

Aquagym voor senioren maandag

maandag

15.20u – 16.05u
16.15u – 17.00u

Aquafit voor senioren vrijdag 09.00u – 09.50u

Aquasculp
Nieuw!

dinsdag

donderdag

20.00u – 20.50u
21.00u – 21.50u

Aquafitness (high-impact) dinsdag

woensdag

19.00u – 19.50u
21.00u – 21.50u

Aquajogging woensdag 20.00u – 20.50u

Aquagym voor mensen met een handicap dinsdag

vrijdag

19.00u – 19.50u
15.30u – 16.30u

Zwemmen voor chronische-pijnpatiënten dinsdag

donderdag

12.00u – 13.00u
12.00u – 13.00u

Zwemmen voor kinderen met een handicap beginners
gevorderden

woensdag

woensdag

18.30u – 19.15u 
19.15u – 20.00u

Zwangerschapszwemmen prenataal donderdag 20.00u – 20.50u

Voor meer info over onze zwemprogramma’s kunt u terecht bij de stedelijke sportdienst op het 
nummer 014-28 52 50.

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

[i] Meer informatie: BLOSO-centrum, tel. 014-85 95 10
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jEugd Sportkampen kerstvakantie

De sportdienst organiseert van 21 tot 
en met 23 december sportkampen 
voor kinderen en jongeren. Op het 
programma staan onder meer omni-
sporten, bowling, schaatsen, balsporten 
en new games.

Inschrijvingen: sportdienst,
tel. 014-28.52.50,
sportdienst@herentals.be

Volgende jeugdraadzitting

Voor de oudere zangertjes die zich eens 
willen laten horen,

Spitsen onze voorzitters op 17 december
al hun oren.

Dan is het om 19.30 uur weer jeugdraad 
in het Koetshuis,

Rond 21.30 uur kan iedereen dan weer 
voldaan naar huis! 

Doe mee met de 
Kunstbende

De elfde jaargang van de Kunstbende, 
de wedstrijd in kunst voor jongeren 
tussen 13 en 19 jaar, is van start gegaan. 
De Kunstbende telt tien categorieën: 
dans, muziek, performance, TXT, TXT 
on stage, fotografie, video, ontwerp, 
mode en dj. De Kunstbende zet de 
creativiteit op scherp, moedigt aan, 
coacht en lanceert jongeren in de 
wereld van de kunst. Op zondag  
21 februari 2010 vindt in cc De Warande 
een voorronde van de Kunstbende 
plaats. Zin om mee te doen? Surf dan 
naar www.kunstbende.be.

Hou het konijn in de gaten!

Speciaal voor 800 jaar Herentals 
steekt het Spel van de Roetaert in 
een nieuw kleedje. In de aanloop naar 
1 mei 2010 schuilt er acht dagen lang 
een levensgroot konijn in onze stad. 
Via cryptische boodschappen kunt 
u zijn verblijf achterhalen. Wie het 
konijn vindt, krijgt een stempel op zijn 
deelnameformulier. Als u vijf stempels 
hebt, maakt u kans op een etentje in 
een Herentals restaurant.
Alle informatie over het nieuwe spel 
vindt u in de volgende Stadskrant.

Met gratis feestbus van oud naar nieuw 

De Lijn verzorgt tijdens oudejaarsnacht en op nieuwjaarsdag veilig openbaar vervoer van en 
naar uw feestbestemming. Alle inwoners van Herentals, Morkhoven en Noorderwijk kunnen op 
oudejaarsavond vanaf 18 uur en op nieuwjaarsdag tot middernacht gratis de bus of tram nemen. 
Naast een groot aantal bestaande bus- en tramlijnen zet De Lijn ook een aantal extra feestbussen 
in. Deze rijden naar locaties die anders niet te bereiken zijn met het openbaar vervoer.

Voor een gratis feestbussenticket springt u binnen bij een van de verdeelpunten in de stad: het 
administratief centrum, de jeugddienst, de dienst toerisme of de bibliotheek. Breng zeker uw 
identiteitskaart mee. Behalve uw ticket krijgt u meteen een speciaal dienstregelingsboekje mee.

Meer informatie: jeugddienst, Stadspark z/n, tel. 014-21 21 86

Grabbelpas 

Tijdens de kerstvakantie kunnen uw kinderen opnieuw deelnemen aan een waaier van toffe 
en interessante Grabbelpasactiviteiten: uitstappen, knutselworkshops, kookworkshops, … 
en dit allemaal onder het motto Hoogvliegers. De activiteiten lopen van maandag 21 tot en 
met woensdag 23 december en van maandag 28 tot en met woensdag 30 december. Ervaren 
Grabbelpassers krijgen een e-mail of brief in de (post)bus die alle activiteiten voorstelt, en begin 
december verschijnt het volledige programma ook op de website van de jeugddienst.

De inschrijvingen beginnen op zaterdag 12 december van 10 tot 12 uur bij de jeugddienst. 
Telefonisch of per e-mail inschrijven kan vanaf maandag 14 december. 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 nog het hele jaar te koop 
op de jeugddienst voor 4 euro.

Jeugddienst, Stadspark z/n, tel. 014-21 21 86, www.jeugddienstherentals.be

Jeugdraad & Jeugdhuis 10R20 slaan de handen in elkaar met oudjaar 

Binnenkort is hij weer daar, 
Die laatste dag van het jaar.

Dan trekken alle kinderen naar buiten, 
Zelfs de allerkleinste spruiten.

Met een dikke jas, handschoenen, een muts en een sjaal aan,
Wagen ze zich langs de baan.

Ze brengen dan al zingend hun wensen
En dit aan alle mensen.

Hun zakje wordt dan gevuld
En thuis nageteld in ongeduld.

Lieve kinderen, vergeet niet langs te komen aan het jeugdhuis,
Voor je weer terug aankomt thuis.

Hier krijg je een wafel van de jeugdraad,
Ze worden gebakken voor elke maat.

Van het jeugdhuis krijg je warme chocomelk
En een lekker warm vuurtje voor elk.

Dus kom tussen 9 en 13 uur zeker eens langs,
Alles wordt getrakteerd, van liederen tot dans.
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AANkoNdigiNgEN
Pakje Kans: stop met roken

Stoppen met roken is niet gemakkelijk. De Fakkel vzw 
organiseert daarom samen met de Vlaamse overheid 
drie infosessies over stoppen met roken. De infosessies 
vinden plaats op dinsdag 8 december om 13.30 uur in 
De Dorpel (Sint-Waldetrudisstraat 37), op woensdag  
9 december om 19 uur in het OCMW (Nederrij 115) en 
op donderdag 10 december om 20 uur in buurthuis Die-
pendaal (Musketstraat 100).

Meer informatie: De Fakkel vzw, 
Denise Verhaert, tel. 014-21 40 73,
vzwdefakkel@gmail.com

Vormingsavond over praten met zieke mensen 

De angst om iets verkeerd te zeggen tegen mensen die geconfronteerd worden met ziekte, is 
algemeen bekend. Wat kunt u zeggen, wat niet? Kathleen Ganseman, coördinator van het in-
loophuis van de Vlaamse Liga tegen Kanker, geeft u graag enkele tips over dit onderwerp. Deze 
vormingsavond vindt plaats op woensdag 2 december om 20 uur in de lokalen van het Wit-Gele 
Kruis, Nonnenstraat 12. Leden van de Gezinsbond betalen 1 euro, niet-leden 2 euro. 

Meer informatie en inschrijvingen bij Tilly Meulemans, tel. 014-22 02 43, 
henri.van.doninck@telenet.be

De biologische teelt van kleinfruit  

Velt Middenkempen organiseert op zondag 13 december een voordracht over de biologische 
teelt van kleinfruit. Aan de hand van een PowerPoint-presentatie bespreekt Velt-lesgever Yves 
Hendrickx de diverse soorten bessen, bramen, …. De aanleg en bemesting, onderhoudssnoei, 
resistente rassen en ziekten zijn onderwerpen die aan bod komen. Iedereen is om 10 uur wel-
kom in het clubhuis op het Begijnhof (ingang via Burchtstraat). De toegangsprijs is 2,50 euro.

Meer informatie: hermanblanche.rombouts@pandora.be, tel. 014-51 76 73

Herentalse koren vertolken gloednieuwe kerstsuite 

De Gagel, Vocaal Ensemble Markant, het Sint-Franciscuskoor en het Sint-Janskoor geven op 
zaterdag 19 december om 20 uur voor de vierde maal een kerstconcert in de Sint-Janskerk op 
de Molekens. Koor & Stem, de overkoepelende organisatie voor Vlaamse koren, liet onlangs een 
uitgebreide kerstsuite componeren voor koor en orkest. De Herentalse koren krijgen de eer om 
dit werk als eerste in de provincie Antwerpen uit te voeren. Verder brengen de koren kerstliede-
ren van over heel de wereld, gebundeld onder de naam Joy to the world. Muziekensemble J.E.V. 
uit Vosselaar zorgt voor de muzikale begeleiding.

Kaarten zijn te koop bij alle koorleden, op het telefoonnummer 014-22 24 02 en bij de dienst 
toerisme, Grote Markt 35. De kaarten kosten 8 euro in voorverkoop en 10 euro aan de kassa. 
Kinderen jonger dan twaalf jaar mogen gratis binnen. In de prijs van een kaartje zit een drankje 
inbegrepen dat na de voorstelling in de Sint-Janszaal wordt aangeboden.

Het Convent
Lokaal dienstencentrum

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

Ondersteuningsgroep 
dementie
Partners en familieleden van demente- 
rende personen zijn welkom op woens-
dag 9 december voor de maandelijkse 
samenkomst. Spreker met dienst is Cois 
De Vleeshouwer, oud-directeur van 
RVT Lindelo, die praat over het beeld 
van dementie. De bijeenkomst start 
om 17 uur en eindigt rond 18.30 uur. 
 Deelname is gratis.

Infonamiddag over benen
Niet alleen ouderdomsproblemen, 
maar ook huidziekten aan de onderste 
ledematen bedreigen de mobiliteit 
van oudere mensen. Vandaar dat Het 
Convent extra aandacht besteedt aan 
benen. Op dinsdag 8 december licht 
Annie Verhaegen, verpleegkundige, 
het belang van gezonde benen toe. 
De infonamiddag start om 14 uur. 
Deelname is gratis.

Computercursus voor 
senioren in Noorderwijk
Wanneer u kennis wil maken met 
het gebruik van de computer, dan 
kunt u vanaf december terecht in het 
gemeenschapshuis van Noorderwijk. 
In een lessenreeks van zes lessen krijgt 
u op een aangepast tempo stapsgewijs 
uitleg over de werking van de computer. 
Er is een wachtlijst, dus schrijf u tijdig in.

Kaarten
In de cafetaria van het Convent kunt 
u elke woensdag en donderdag vanaf  
13 uur gezelling met de kaarten komen 
spelen.
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AANkoNdigiNgEN
Achtste Sint-Niklaasdropping 

Op vrijdag 4 december vindt de achtste Sint-Niklaasdropping plaats aan het parochiecentrum 
van Morkhoven. Het vertrek is gepland tussen 19.30 en 20.30 uur. Het is een dropping voor de 
wekelijkse dropper: leuk en gemakkelijk, maar toch ... Daarnaast is er ook een wandelzoektocht 
met spelletjes en opdrachten voor groot en klein. Het vertrek is gepland tussen 19 en 20 uur. U 
hebt een zaklamp, een meetlatje, schrijfgerei en een goed humeur nodig. Voor 6 euro krijgt u 
een mooie wandeling geserveerd, met onderweg een kom soep, een jenevertje en bij aankomst 
lekkere frietjes.

Inschrijvingen en informatie: Ivo Dupont, gsm 0495 87 99 07 of Leo Haepers, 
tel. 014-26 13 02, gsm 0476-48 65 50

Geschenkenbeurs van Oxfam Wereldwinkel 

Op zaterdag 12 en zondag 13 december kunt u tussen 10 en 17 uur gezellig winkelen in de foyer 
van cultuurcentrum ’t Schaliken. Ook dit jaar verrast Oxfam Wereldwinkel Herentals u met een 
breed gamma van fairtradeproducten. U vindt er onder meer geschenkartikelen, kerstversiering, 
geschenkpakketten, tafellinnen, wenskaarten, cosmetica, voeding, drank, badtextiel en juwelen. 
En dat tegen een eerlijke prijs. Bovendien kunt u er genieten van fairtradekoffie, -wijn, -bier en 
-fruitsap. Met de geschenkenbeurs wil de Wereldwinkel het publiek een alternatief aanbieden in 
deze geschenkenperiode. Een fairtradegeschenk biedt net dat tikkeltje meer.

Internationale muntenbeurs 

Numismatica Herentals organiseert een internationale 
muntenbeurs in sportcomplex De Vossenberg. Iedereen is 
welkom op zondag 13 december van 8.30 tot 15 uur. Er is 
400 meter tafelruimte voor numismatisch en archeologisch 
materiaal met 105 internationale standhouders uit België, 
Nederland, Duitsland, Frankrijk, Groot-Brittannië, Polen en 
China.
U kunt twee lezingen bijwonen: om 10 uur is er een lezing 
over de muntslag van de Oost-Kelten en om 12 uur over 
de munten van Congo.

Meer informatie: www.numismatica-herentals.be

Kerstconcert Luciano 

Op zondag 13 december speelt kamermuziekensemble Luciano om 15 uur zijn traditionele kerst-
concert in de Begijnhofkerk. Luciano zet dit jaar de tederheid van het kerstkind in het licht en 
daar horen jonge stemmen bij. Luciano heeft daarom zijn klankkleur verrijkt met gitaar, blokflui-
ten, sopraansolo en een kleine groep jonge zangers. Zij werden voorbereid door Nancy Buyens, 
die ook de solopartijen vertolkt. Na het concert kunt u gezellig napraten bij een drankje. Kaarten 
kosten 8 euro in voorverkoop en 10 euro aan de kassa. Kinderen jonger dan twaalf jaar mogen 
gratis binnen.

Meer informatie: 
René Jaques, tel. 014-21 68 03, rene.jaques@telenet.be

Kaarsenactie 
Bond Zonder Naam 

Ook dit jaar kunt u tijdens de Kaarsen-
actie van Bond Zonder Naam geur-
kaarsen, sierkaarsen en allerhande 
mooie hebbedingetjes kopen ten voor-
dele van mensen in nood. U vindt een 
verkoopsstand op de kerstmarkt op   
14 december en bij de familie Horemans. 
De kalender van de actie is te koop 
bij Toerisme Herentals op de Grote 
Markt.

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

Kinderkoor Wanted 
speelt kerstcarrousel

Het kinderkoor Wanted speelt op za-
terdag 19 en zondag 20 december een 
muzikale kerstcarrousel. De voorstel-
ling op zaterdag begint om 19 uur, die 
op zondag om 15 uur. De kerstcarrou-
sel vindt plaats in de feestzaal van het 
Sint-Jozefscollege, Gildelaan. Kaarten 
kosten 7 euro. Kinderen jonger dan  
12 jaar mogen voor 1 euro binnen.

Informatie en reservering: 
Miranda Laenen, gsm 0476-25 03 51

Kleuterzwemmen met de 
Gezinsbond 

De Gezinsbond geeft uw kinderen de 
kans om op een aangename wijze te 
laten kennismaken met water. De vol-
gende lessenreeks start op 6 december 
in het Netepark. De reeks bestaat uit 
tien lessen van 40 minuten en vinden 
plaats op zondagvoormiddag. Deelne-
men kost 40 euro, een verzekering van 
het kind en een lesabonnement van ne-
gen zwembeurten inbegrepen. Kindjes 
zijn welkom vanaf 3,5 jaar. 

Meer informatie: Stefan Vansant, 
tel. 014-23 29 98
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AgENdA dEcEmBER 09
van 28/11 
tot 20/12

TENTOON Confrontaties 3 / kasteel Le Paige / op woensdag, donderdag, vrijdag, zaterdag en 
zondag van 14 tot 17 uur

DI 01/12 RAAD Gemeenteraad / Raadzaal administratief centrum, Augustijnenlaan 30 / 20 uur

WO 02/12 HUMOR Alex Agnew – More Human Than Human / cc ’t Schaliken / 20 uur / UITVERKOCHT

INFO Vormingsavond over praten met zieke mensen / Wit-Gele Kruis, Nonnenstraat 12 
/ 20 uur

DO 03/12 INFO Energie Infotoer: leren isoleren / Raadzaal administratief centrum, Augustijnenlaan 
30 / 19.30 uur

THEATER Theaterspektakel: Wiens leven is het eigenlijk? / Kamertheaterzaal ’t Hof, Grote 
Markt 41, 20 uur

HUMOR Alex Agnew – More Human Than Human / cc ’t Schaliken / 20 uur / UITVERKOCHT

VR 04/12 WOORD Greet De Keyser – 1 jaar Barack Obama / cc ’t Schaliken / 20 uur

JEUGD Duvelnight / Jeugdhuis 10R20, Grote Markt 41

THEATER Theaterspektakel: Wiens leven is het eigenlijk? / Kamertheaterzaal ’t Hof, Grote 
Markt 41, 20 uur

UIT Sint-Niklaasdropping en wandelzoektocht / Parochiecentrum van Morkhoven / 
Vertrek tussen 19 en 20 uur (wandelzoektocht) en tussen 19.30 en 20.30 uur 
(dropping)

ZA 05/12 JEUGD Sinterklaasfuif & Rustige / Jeugdhuis 10R20, Grote Markt 41

THEATER Theaterspektakel: Wiens leven is het eigenlijk? / Kamertheaterzaal ’t Hof, Grote 
Markt 41, 20 uur

SOCIO Soepverkoop ten voordele van welzijnszorg / Dorpshuis Noorderwijk / Vanaf 9.30 uur

ZO 06/12 MARKT Feestmarkt / Augustijnenlaan / Voormiddag

SOCIO Soepverkoop ten voordele van welzijnszorg / Feestmarkt / Vanaf 9.30 uur 

UIT Herfstwandeling / Vertrek aan De Brink, Bosbergen 1 / Van 14.30 tot 17 uur

DI 08/12 INFO Pakje Kans: stop met roken / De Dorpel, Sint-Waldetrudisstraat 37 / 13.30 uur

INFO Het Convent: infonamiddag over benen / Begijnhof 17 / 14 uur

WO 09/12 INFO Pakje Kans: stop met roken / OCMW, Nederrij 115 / 19 uur

INFO Het Convent: ondersteuningsgroep dementie / Begijnhof 17 / 17 uur

DO 10/12 THEATER Theaterspektakel: Wiens leven is het eigenlijk? / Kamertheaterzaal ’t Hof, Grote 
Markt 41, 20 uur

INFO Pakje Kans: stop met roken / Buurthuis Diependaal, Musketstraat 100 / 20 uur

VR 11/12 KLASSIEK Con Spirito – 200 jaar Mendelssohn en Schumann / Sint-Niklaaskerk, Morkhoven 
/ 20 uur

JEUGD Fuif / Jeugdhuis 10R20, Grote Markt 41

THEATER Theaterspektakel: Wiens leven is het eigenlijk? / Kamertheaterzaal ’t Hof, Grote 
Markt 41, 20 uur

van 11/12 
tot 20/12

KERST Kerstgarage / Grote Plek 41, Noorderwijk / Info: 0476-46 11 78,
www.sphereathome.be

ZA 12/12 JEUGD Battleground / Jeugdhuis 10R20, Grote Markt 41

KERST Kerstmarkt Bremdael / Ernest Claesstraat 54 / Vanaf 13.30 uur

THEATER Theaterspektakel: Wiens leven is het eigenlijk? / Kamertheaterzaal ’t Hof, Grote 
Markt 41, 20 uur

UIT Geschenkenbeurs van Oxfam Wereldwinkel / Foyer van cultuurcentrum ’t Schaliken 
/ Van 10 tot 17 uur

KERST Kerstshopping / Stadscentrum / Van 10 tot 18 uur

KERST Kerstmarkt / Café Den Beiaard / Van 10 tot 18 uur

ZO 13/12 INFO Velt-Middenkempen: De biologische teelt van kleinfruit / Clubhuis op het Begijnhof / 
Van 10 tot 12 uur

KERST Kerstmarkt / Grote Markt / Van 10 tot 18 uur

UIT Geschenkenbeurs van Oxfam Wereldwinkel / Foyer van cultuurcentrum ’t Schaliken 
/ Van 10 tot 17 uur

UIT Internationale muntenbeurs / Sportcomplex De Vossenberg, Markgravenstraat 93 
/ Van 8.30 tot 15 uur

KERST Kerstmarkt Bremdael / Ernest Claesstraat 54 / Vanaf 13.30 uur

KERST Kerstshopping / Stadscentrum / Van 13.30 tot 17 uur

UIT Kerstconcert Luciano – Begijnhofkerk – 15 uur

KERST Kerstmarkt / Café Den Beiaard / Van 10 tot 18 uur

UIT De Foute Avond met dj Luc / Café Den Beiaard / Vanaf 19 uur

KERST Champagne- en oesterbar / De Posterijen, Grote Markt / Een organisatie van 
Lions Club Herentals

DI 15/12 RAAD Gemeenteraad / Raadzaal administratief centrum, Augustijnenlaan 30 / 20 uur

WO 16/12 THEATER Braakland/Zhebilding en ‘t Arsenaal – Hitler is dood / cc ’t Schaliken / 20 uur 
(inleiding om 19 uur)

DO 17/12 RAAD Jeugdraad / Koetshuis, lokaal boven de jeugddienst in het Stadspark / Van 19.30 uur 
tot 21.30 uur

RAAD Milieuadviesraad / Raadzaal administratief centrum, Augustijnenlaan 30 / 20 uur

FILM The Reader / Schouwburg cc ’t Schaliken / 14.30 uur

FILM Gran Torino / Schouwburg cc ’t Schaliken / 20 uur

VR 18/12 WOORD Geletterde Mensen: Anna Enquist en Ivo Janssen - Contrapunt / cc ’t Schaliken / 20 uur

VROUW Kerstfeest van de Vrouwenraad / Zaal ’t Hof / Info: Louisa van Sand, tel. 014-22 00 55, 
0478-60 23 03

JEUGD Back to business part 3 / Jeugdhuis 10R20, Grote Markt 41

UIT Kerstmarkt Noorderwijk / Dorpsplein

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

ZA 19/12 MUZIEK Percussive – Sjow! / cc ’t Schaliken / 20 uur / UITVERKOCHT

MUZIEK Kerstconcert / Sint-Janskerk / 20 uur

FIETS Fietsgraveren / Verkeerseducatief centrum, Vorselaarsebaan 1 / Van 13 tot 16 uur

KERST Kerstshopping / Stadscentrum / Van 10 tot 18 uur

UIT Kerstcarrousel door kinderkoor Wanted – feestzaal Sint-Jozefcollege – 19 uur

UIT Shaken voor een Deken V / Zaal ‘t Hof / 19 uur

ZO 20/12 KERST Kerstshopping / Stadscentrum / Van 13.30 tot 17 uur

UIT Kerstcarrousel door kinderkoor Wanted – feestzaal Sint-Jozefcollege – 15 uur

KLASSIEK Residentieconcert Herman Engels – Romantisch kerstconcert / Sint-Waldetrudis-
kerk, Kerkstraat / 15 uur

DI 22/12 RAAD Raad voor Maatschappelijk Welzijn / Kantoor van de OCMW-secretaris, 
Nederrij 133/A / 20 uur

WO 23/12 MUZIEK Marijn Devalck – Art Bécaud / cc ’t Schaliken / 14.30 uur

VR 25/12 MARKT Feestmarkt / Grote Markt, Hofkwartier, Augustijnenlaan, Belgiëlaan / Voormiddag

JEUGD Kerstmis@de Rustige / Jeugdhuis 10R20, Grote Markt 41

ZA 26/12 KERST Kerstshopping / Stadscentrum / Van 10 tot 18 uur

ZO 27/12 KERST Kerstshopping / Stadscentrum / Van 13.30 tot 17 uur

DO 31/12 JEUGD Wafels voor nieuwjaarszangertjes / Jeugdhuis 10R20, Grote Markt 41 / Van
9 tot 13 uur

JEUGD Oudejaarsfuif / Jeugdhuis 10R20, Grote Markt 41

ACTIEVE SENIOR

OKRA Sint-Waldetrudis
Elke dinsdag / Turnen / Sportcomplex De Vossenberg / Van 14 tot 15 uur
Elke woensdag / Fietsen / Vertrek aan de Sint-Waldetrudiskerk / 13.30 uur
Elke donderdag / Petanque / Het Convent / Van 13.30 tot 17 uur
Info: Suzanne Noyen, Wasserijstraat 1, tel. 014-23 10 34

OKRA Sint-Antonius
Elke maandag / Petanque / Het Convent / Van 14 tot 17 uur 
Info: Jef Driesen, gsm 0477-37 44 86
Elke woensdag / Fietsen / Vertrek aan Sint-Waldetrudiskerk / 14 uur
Info: Jef De Heel, tel. 014-21 85 54
di 08/12 / Kerstbezinning / Paterszaaltje / 14 uur
do 10/12 / Hobbyclub / Paterszaaltje / 14 uur / Info: José, tel. 014-21 63 79
di 15/12 / Kerstfeest / Paterszaaltje / 12 uur

OKRA Onze-Lieve-Vrouwparochie
Elke woensdag / Petanque / Plein in de Rozenstraat / 13.30 uur 
Info: Karel, tel. 014-21 65 03
Elke donderdagnamiddag / Hobbyclub voor dames
Info: Martha Verlinden, tel. 014-21 39 59

S-Sport
Elke dinsdag / Dansen voor senioren op moderne muziek (zonder partner) / 
Sportcomplex De Vossenberg / Van 9 tot 10.30 uur (beginners), van 10.30 tot 
12 uur (gevorderden) Info:  Louise Bertels, tel. 014-21 99 79 of Rosetta Van de 
Voorde, tel. 014-70 79 39
Elke donderdag / Fietsen / Vertrek aan sportcomplex De Vossenberg / 13 uur
Info: Jef De Peuter, tel. 014-21 15 36

JEUGD

10R20
Elke vrijdagnamiddag / Happy hour: 1 euro per consumptie / Jeugdhuis 10R20, 
Grote Markt 41 / Van 15 tot 17.30 uur
Vrijdag- en zaterdagavond / Rustige / Jeugdhuis 10R20, Grote Markt 41 / 20 uur

Fototentoonstelling Damiaanactie
 
Van 1 december tot 3 januari kunt u in de foyer van cc ‘t Schaliken 
een fototentoonstelling van Harry Wullaert bezoeken. De tentoon-
stelling bestaat voornamelijk uit beelden van kinderen uit China, 
Oezbekistan en Nicaragua. De tentoonstelling is toegankelijk wan-
neer de foyer van ‘t Schaliken open is. De toegang is gratis.



 Geboorten
 
 08/10 Stig, zoon van Mieke Gios en Gert Helsen
 13/10 Gitte, dochter van Anja Diels en Mario Van Hove
 13/10 Liza, dochter van Mirlinda Ejupi en Naim Kabashi
 13/10 Nieke, dochter van Sandra Lemmens en Vic Geerts
 14/10 René, zoon van Marina Schmitz en Johnny Maluszczak
 17/10 Manou, dochter van Kirsten Crickard en Jim Hermans
 18/10 Loena, dochter van Ilse Van der Linden en Dirk Van den broeck
 19/10 Lukas, zoon van Annelies Van Grieken en Gert Van Meerbergen
 21/10 Bas, zoon van Leen Heylen en Diederik De Wit
 21/10 Robbe, zoon van Ann Dirckx en Kristof Versweyveld
 24/10 Jules, zoon van Vicky Thijs en Roel Aerts
 26/10 Moira, dochter van Lies De Blauw en Steven Verbruggen
 27/10 Yasmin, dochter van Maior Soto en Muhammad Abbasi
 28/10 Elmedina, dochter van Zeka Gjyle en Bexhet Xhukatani
 29/10 Thomas, zoon van Nathalie Verreydt en Yves Laurens
 29/10 Broos, zoon van Ine Winters en Roeland Tegenbos
 01/11 Cis, zoon van Nele Deblieck en Maarten Leysen
 03/11 Ferre, zoon van Hildegarde Smets en Joris Torfs
 03/11 Matteo, zoon van Isabelle Snoeys en Dirk Robeyn
 12/11 Laureen, dochter van Lolita Guballa en Dries Van den Broeck

 Overlijdens

 06/10 René Verelst (78), weduwnaar van Marcelle von Arx
 08/10 Jozef Janssens (51)
 10/10 Jozef Mattues (76), weduwnaar van Frida Van Wyk
 14/10 Mathildis Van Dyck (95), weduwe van Alphonsus Calaerts
 17/10 Jacqueline Bosmans (74), echtgenote van Frans Goris
 20/10 Etienne Leysen (59), echtgenoot van Marie-Rose Smet
 21/10 Ludovicus Van Herck (88), weduwnaar van Clotilda Canters
 21/10 Remy Verwimp (63)
 22/10 Josepha Van Sand (88), weduwe van Frans Bouwen
 22/10 Marcel Heylen (69), echtgenoot van Liliane Bertels
 24/10 Raymond Janssens (55)
 26/10 Louis Verlooy (84), echtgenoot van Jozefina Huysmans
 27/10 August Janssens (78), echtgenoot van Maria Konings
 28/10 Andreas Claes (86), echtgenoot van Joanna Van Haesendonck
 29/10 Juliaan Taels (84), echtgenoot van Julienne Mangelschots
 01/11 Marc Sylverans (55)
 02/11 Celina Geysels (58), echtgenote van Theo Daems
 04/11 Julia Lambrecht (91), weduwe van Franciscus Van Camp
 05/11 Leon Verwimp (78), echtgenoot van Paula Engelen
 06/11 Yvonna Verachtert (89), weduwe van Andreas Van de Ven
 08/11 Jozef Van Gelder (74), echtgenoot van Vera De Greef
 10/11 Frans Van Looy (79), weduwnaar van Hilda Van de Meersch

 Huwelijksaankondigingen

 Eddie Van Looy (Herentals) en Sylvia Agbonlahor (Nigeria)
 Gerd Horemans (Herentals) en Claire Baetens (Herentals)
 Marinus Weyers (Herentals) en Sandra Wouters (Herentals)
 Luc De Boeck (Herentals) en Miranda Van Loock (Herentals)

 Huwelijken

 Steven Vansant (Herentals) en Daisy Moons (Herentals
 Tom Van Opstal (Herentals) en Veronique Annaert (Herentals)
 Philippe Nizeyimana (Herentals) en Dana Flies (Herentals)
 Philip Masure (Herentals) en Gitte Corsten (Herentals)
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BuRgERZAkEN

Zangers en dansers gezocht
Tijdens de Week van de Amateurkunsten (WAK) in april 2011 laat 
een bende muziekmakers cc ’t Schaliken zinderen met opvoeringen 
van nummers uit bekende musicals. De organisatoren zijn nog op 
zoek naar jongeren en volwassenen die graag zingen en dansen. De 
dirigenten en choreografen vragen een repetitie-inspanning van zes 
maanden. De audities en inschrijvingen vinden plaats op 13 febru-
ari 2010. De locatie van de auditieruimte zal nog bekend gemaakt 
worden. Dit evenement is een organisatie van de cultuurraad, de 
muziekacademie, het Sint-Franciscuskoor, het jongerenkoor Wan-
ted, Corpus Sanum en de Compagnie-dansgroep van Tina Van Roy.

Meer informatie: 
Nancy Buyens, Spekmolenstraat 25, gsm 0494 42 48 80

Shaken voor een Deken V 
Op zaterdag 19 december om 19 uur vindt in zaal ’t Hof de vijfde 
editie plaats van Shaken voor een Deken. De opbrengst van de 
fuif gaat dit jaar wederom naar twintig Indiase kindjes, die dankzij 
de opbrengst naar school kunnen gaan. Shaken sponsort deze klas 
jaarlijks zodat zij een gehele schoolcarrière kunnen volbrengen. U 
kunt gewoon naar de fuif komen, maar u kunt ook een kaartje 
voor de lounge kopen. In de loungebar kunt u genieten van lekkere 
hapjes, een glaasje cava of wijn en enkele bijzondere optredens. 
De toegangsprijs voor de fuif bedraagt 5 euro in voorverkoop en 
6 euro aan de kassa. De kaarten voor de lounge kosten 15 euro.

Meer informatie: 
Lien Avonds, tel. 0485-34 30 30, LienAvonds@hotmail.com

Theaterspektakel vzw - Stadstheater Herentals 

21, 27, 28 nov en 
3, 4, 5, 10, 11 en 12 dec 2009

Kamertheaterzaal van ‘t Hof, Grote Markt 41, Herentals
  Aanvang: 20 u. 

Reservatie: cc ‘t Schaliken, Grote Markt 35, Herentals, tel. 014 28 51 30

 of online op www.theaterspektakel.be

met  de steun van de Provincie Antwerpen                   Vrij van zegel: art.198 - V.U. Vera Goris, Pol Heynsstraat 8/102, 2200 Herentals

auteur: Brian Clark  -  regie: Erik Goris
spel: Gie Schaeken, Assunta Geens, Alex Martens, Jackie De Smedt, Rita Springael, 

Rony Van Rumst, Noortje de Ridder, Rob Van Gestel, Marc Lievens

Wiens leven is 
het eigenlijk?
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SPREEkuREN
Maandelijkse spreekuren
in lokaal 022 in de kleine vleugel van het administratief 

centrum

Rijksdienst voor pensioenen
eerste dinsdag van 10 tot 12 uur

Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid 

(uitkeringen aan mensen met een handicap)

tweede dinsdag van 10 tot 12 uur

Rijksdienst voor de sociale verzekering van zelfstandigen 
(pensioenen, ziekteverzekering, kinderbijslag, ... voor zelfstandigen)

tweede woensdag van 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

Multiple Sclerose Liga
tweede donderdag van 14 tot 16 uur

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

Militie
vierde woensdag van 13 tot 16 uur, in de werkwinkel, Molenvest 13

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

Warandestraat 42, Turnhout.

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

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

burgemeester Jan Peeters 
politie, brandweer, veiligheid en openbare orde, algemeen beleid en 

coördinatie, communicatie en informatie, burgerlijke stand en bevolking, 

administratieve vereenvoudiging, middenstand en lokale economie

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

Spreekuren OCMW Herentals
- Voorzitter Fons Michiels is bereikbaar na afspraak op nummer
 0475-56 10 32 of voorzitter@ocmwherentals.be 
- sociale dienst OCMW: elke werkdag van 9 tot 11.45 uur en 
 maandagavond van 18 tot 19 uur
- dienst rechtshulp OCMW: maandagavond van 18 tot 20 uur en 
 dinsdag, donderdag en vrijdag van 9 tot 11.45 uur
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Dringende hulp
Brandweer 100 of 112 
Ziekenwagen 100
Politie 101
Antigifcentrum 070-245 245
Gasgeur 0800-65 065

Rode Kruis
Bloedinzamelingen

Geen bloedinzamelingen in december.

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. 

Nuttige telefoonnummers

Aids-telefoon Vlaanderen 078-15 15 15

Anonieme Alcoholisten Els  014-22 29 47

 René  014-51 20 51

 Karel  014-51 55 48

 Lydi  014-22 25 17

Autisme-telefoon 078-15 22 52

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

Boskat 014-23 31 36

Buurtcontactpunt De Klink 014-24 66 90

CardStop 070-344 344

Centrum voor Levens- en Gezinsvragen, Hofkwartier 23 014-21 08 00

Child Focus 116000

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

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

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

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

DocStop 00800-2123 2123

Drughulp - Hofkwartier 23 014-23 34 01

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

JAC - Hofkwartier 23 014-23 34 01

Jeugdfoon 102

Kankertelefoon 078-15 01 51

Kringwinkel Zuiderkempen - Lierseweg 136 015-23 73 93

MS-Liga Antwerpen 03-887 48 18

PIDPA (klantenservice) 0800-90 300

Rusthuis - infofoon 078-15 25 25

Slachtofferhulp - Hofkwartier 23 014-23 02 42

Tele-receptiebalie 106 of 078-15 19 19

Vertrouwensartsencentra 02-533 12 11

Vlaamse wegentelefoon 0800-122 66

Ziekenvervoer (niet dringend)     105

Zit Stil (ADHD)     03-830 30 25

iNfo

WAcHTdiENST
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ADMINISTRATIEF CENTRUM
Gesloten op donderdag 24, vrijdag 25,  
donderdag 31 december en op vrijdag 1 januari

09.00-12.00

17.00-19.30

09.00-12.00
13.30-16.00

09.00-12.00 09.00-12.00
13.30-16.00

09.00-12.00
13.30-16.00

CC ’T SCHALIKEN
Gesloten op donderdag 24, vrijdag 25,  
donderdag 31 december en op vrijdag 1 januari

09.00-12.00

17.00-19.30

09.00-12.00
13.30-16.00

09.00-12.00
13.30-16.00

09.00-12.00
13.30-16.00

09.00-12.00
13.30-16.00

BIB GILDELAAN
Gesloten op donderdag 24, vrijdag 25, zaterdag 26, 

donderdag 31 december en op vrijdag 1 januari

14.00-20.00
10.00-12.00
14.00-20.00

11.00-20.00
14.00-20.00

10.00-12.00
14.00-20.00 14.00-17.00

10.00-12.00

BIB NOORDERWIJK
Gesloten op vrijdag 25 december en vrijdag 1 januari

14.00-16.00
18.00-20.00 

10.00-12.00

RECYCLAGEPARK
Gesloten op vrijdag 25, zaterdag 26 december en 
vrijdag 1 januari

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

JEUGDDIENST
Gesloten op donderdag 24, vrijdag 25,  
donderdag 31 december en vrijdag 1 januari

09.00-12.30
13.30-16.30
17.00-19.30

09.00-12.30
13.30-16.30

09.00-12.30
13.30-16.30

09.00-12.30
13.30-16.30

09.00-12.30

HUMMELTJESHOF
Gesloten van donderdag 24 tot en met vrijdag 1 januari

Dagopvangcentrum voor kinderen van 0 tot 6 jaar. Gratis urgentieopvang voor kinderen van werkzoekenden die gaan solliciteren, een opleiding volgen of tijdens 

de eerste zes maanden van een hertewerkstelling.

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

SPORTDIENST
Gesloten op donderdag 24, vrijdag 25,  
donderdag 31 december en vrijdag 1 januari

09.00-12.00
13.30-16.00
17.30-19.30

09.00-12.00
13.30-16.00

09.00-12.00 09.00-12.00
13.30-16.00

09.00-12.00
13.30-16.00

STADSARCHIEF
Gesloten op donderdag 24, vrijdag 25,  
donderdag 31 december en vrijdag 1 januari

08.30-12.00
13.30-16.00
18.00-19.30

08.30-12.00
13.30-16.00

08.30-12.00 08.30-12.00
13.30-16.00

08.30-12.00
13.30-16.00

OP ZATERDAG 
5 EN 12 DECEMBER

OPEN VAN 9
TOT 12 UUR

TOERISME HERENTALS
Gesloten op donderdag 24, vrijdag 25,  
donderdag 31 december en vrijdag 1 januari

09.00-12.00 09.00-12.00
13.30-16.00

09.00-12.00
13.30-16.00

09.00-12.00
13.30-16.00

09.00-12.00
13.30-16.00

10.00-14.00 10.00-14.00

STEDELIJKE WERKPLAATS
Gesloten op donderdag 24, vrijdag 25,  
donderdag 31 december en vrijdag 1 januari

08.00-12.00
12.30-16.30

08.00-12.00
12.30-16.00

08.00-12.00
12.30-16.00

08.00-12.00
12.30-16.00

08.00-12.00
12.30-16.00

Nuttige telefoonnummers
Stadsdiensten 014-28 50 50
administratief centrum,  Augustijnenlaan 30 fax 014-21 78 28

Belastingen - Belgiëlaan 31 02-575 82 60

Bibliotheek - Gildelaan 13 014-85 97 50

Brandweer - Oud-Strijderslaan 1 014-25 82 10

Compostmeesters  014-28 50 50

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

Defecten aan de openbare verlichting 014-28 50 50

De Lijn 070-220 200

De Post - Belgiëlaan 51 014-28 67 20

Diftar-informatielijn 0800-97 687

Hummeltjeshof  - Augustijnenlaan 22 014-23 17 18

Jeugddienst - Stadspark z/n 014-21 21 86

Kringwinkel Zuiderkempen - Lierseweg 136 015-23 73 93

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

NMBS - Herentals 03-229 56 14

Politiezone Neteland - Molenvest 23 014-24 42 00

Recyclagepark - Hemeldonk 10 014-85 92 40

Sportdienst - De Vossenberg, Markgravenstraat 93 014-28 52 50

Stadsarchief - Augustijnenlaan 1 014-21 28 00

Stedelijke werkplaats - Hemeldonk 014-85 92 40

Tekenacademie - Markgravenstraat 77 014-28 51 55

Toerisme Herentals - Grote Markt 35 014-21 90 88

Verkeerseducatief centrum - Vorselaarsebaan 014-22 04 44

Werkwinkel - Molenvest 21 014-24 89 60

Ziekenhuis - Nederrij 133 014-24 61 11


