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Beste stadsgenoten,

Bij de start van het nieuwe jaar wensen we elkaar het allerbeste toe. Vele 
mensen uit onze stad hopen oprecht en met reden dat 2010 hun beter 
nieuws zal brengen dan 2009. Het voorbije jaar zal velen bijblijven als het 

jaar van de economische crisis. Veel bedrijven kwamen in moeilijkheden, velen verloren hun job, ook 
in onze stad. Voor vele gezinnen brak een tijd van onzekerheid aan.

Ook het stadsbestuur bleef niet uit het oog van de economische en financiële storm en moet het 
de volgende jaren stellen met minder inkomsten. We zullen de tering naar de nering zetten om de 
financiële toekomst van onze stad niet te hypothekeren. Sommige investeringsprojecten die we graag 
zouden doen, worden om financiële redenen uitgesteld. We zullen niet alles kunnen doen wat we 
graag doen, en wat we nodig achten voor onze stad. We zien dit vooral als een nieuwe uitdaging. Hoe 
gaan we met minder middelen dezelfde dienstverlening aan de bevolking bieden, zonder in te leveren 
op de kwaliteit van onze kerntaken? Ik ben ervan overtuigd dat onze stadsdiensten deze uitdaging met 
de nodige creativiteit en deskundigheid aankunnen. 

Bij de start van 2010 hoeft het uiteraard niet allemaal kommer en kwel te zijn. Maak het met de feest-
dagen gezellig in familie en vriendenkring. Ik wens u allemaal een gezond en vreugdevol Nieuwjaar!Uw 
burgemeester

Jan Peeters
uw burgemeester

januari 2010

Openbaar onderzoek voor ruimtelijk structuurplan 
het bezwaar verwijst u naar het deel en de bladzijden waarop uw 
bezwaar van toepassing is.
Het stadsbestuur organiseert op dinsdag 26 januari om 20 uur een 
informatievergadering over het ruimtelijk structuurplan. Deze infor-
matievergadering vindt plaats in cc ‘t Schaliken, Grote Markt 35.
U kunt het nieuwe ontwerp ook inkijken bij de dienst ruimtelijke 
ordening in het administratief centrum, in de bibliotheken van He-
rentals en Noorderwijk, en op www.herentals.be.

Meer informatie: dienst ruimtelijke ordening, administra-
tief centrum, Augustijnenlaan 30, tel. 014-28 50 50

Het stadsbestuur van Herentals werkt al geruime tijd aan een Ge-
meentelijk Ruimtelijk Structuurplan (GRS). Het GRS is een plan dat 
de grote lijnen voor de verdere ruimtelijke ontwikkeling van onze 
stad vastlegt. Het schetst de ruimte die in de toekomst nodig is voor 
bedrijven, recreatie, landbouw, woningen, natuur en open ruimte. 
Een structuurplan is geen plan waarbij elk perceel een vaste be-
stemming krijgt of waarin individuele gevallen aan bod komen.

Begin 2008 vond er al een openbaar onderzoek plaats. Vanwege 
een procedurefout moet het stadsbestuur dit openbaar onderzoek 
opnieuw uitvoeren. De bezwaarschriften die u tijdens dit openbaar 
onderzoek hebt ingediend, zijn juridisch niet meer geldig. Het hui-
dige ontwerp van het GRS bevat al wel een aantal aanpassingen 
zoals die voorgesteld werden bij het eerste openbaar onderzoek. 

Het stadsbestuur organiseert voor het nieuwe ontwerp van het 
GRS een tweede openbaar onderzoek. Dit onderzoek loopt van 
16 december 2009 tot en met 15 maart 2010. Tijdens deze periode 
kunt u uw opmerkingen of bezwaren op het nieuwe ontwerp geven. 
U stuurt deze aangetekend op naar de Gemeentelijke Commissie 
voor Ruimtelijke Ordening (Gecoro), administratief centrum, Au-
gustijnenlaan 30, 2200 Herentals. U mag uw bezwaar ook afgeven 
op het administratief centrum. U krijgt dan een ontvangstbewijs. In 

Stadsbestuur 

Herentals 

wenst u een 

gelukkig 2010

!!!
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Aankondigingen voor de Stadskrant van 
februari 2010 moeten uiterlijk op 
maandag 4 januari bij de redactie zijn. De 
redactie heeft het recht inzendingen te 
weigeren, in te korten en te wijzigen.

DRUK: Drukkerij Bulckens
gedrukt  op 100 % gerecycleerd papier

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

januari 20102

WETENSWAARd
Ook dorpshuis voor Morkhoven 

Noorderwijk kan sinds einde vorig jaar gebruik maken 
van het nieuwe dorpshuis. Maar het stadsbestuur heeft 
ook plannen voor een dorpshuis in Morkhoven. De ge-
meenteraad keurde in december een ontwerp goed 
voor de renovatie en de uitbreiding van het vroegere 
gemeentehuis van Morkhoven. De totale raming van de 
werkzaamheden bedraagt 509.900,90 euro. Op de foto 
ziet u een 3D-simulatie van het ontwerp.

Stad vraagt meer sociale koopwoningen 

De provincie verdeelt het aantal sociale koopwoningen en sociale kavels die tot 2020 gebouwd 
moeten worden in de gemeenten. Voor Herentals stelt de provincie 76 sociale koopwoningen 
en 4 sociale kavels voor. Het stadsbestuur heeft de provincie gevraagd om het aantal sociale 
koopwoningen op te trekken naar 180. Op basis van de adviezen van alle gemeenten zal de 
provincie de definitieve verdeling vastleggen.

De Grabbelpas! Wat is dat? 

Vervelen uw kinderen zich wel eens tijdens de korte 
schoolvakanties en bent u op zoek naar leuke creatieve, 
sportieve of culturele activiteiten? Het programma van de 
Grabbelpas is er voor alle drie- tot twaalfjarigen, is geva-
rieerd en biedt educatie, cultuur, sport en spel. De acti-
viteiten worden begeleid door ervaren monitoren en de 
kinderen zijn verzekerd tegen ongevallen. Met de Grab-
belpas krijgt uw kind ook nationale kortingen in pretpar-
ken, musea, jeugd- en sportcentra, … 

De Grabbelpaswerking loopt op werkdagen van korte schoolvakanties. Er kan telkens maar een 
beperkt aantal kinderen deelnemen aan de activiteiten. Snel inschrijven is dus de boodschap. De 
inschrijvingen starten meestal een week voor de vakantieperiode. De kinderen die het voorbije 
jaar een Grabbelpas hadden, krijgen alle info per mail of per post. Voor alle anderen is deze info 
te vinden op www.jeugddienstherentals.be.

Om deel te nemen aan de activiteiten moet uw kind een Grabbelpas hebben. Deze pas kost 
vier euro en is geldig van de krokusvakantie tot en met de kerstvakantie. Bij de aankoop van 
een Grabbelpas krijgt uw kind een zwembeurt in het Netepark cadeau. De Grabbelpas is strikt 
persoonlijk; hij mag dus niet door iemand anders gebruikt worden. Als u een Vrijetijdspas hebt, 
dan krijgt u 50 procent korting op de aankoop van de Grabbelpas en op de activiteiten.

De Grabbelpas voor 2010 is te koop bij de jeugddienst in het Stadspark. Als u tijdig alle 
contactgegevens doorgeeft (naam van het kind, adres, geboortedatum, telefoonnummer en e-mail), 
dan ligt uw Grabbelpas klaar bij de jeugddienst bij de eerste inschrijvingen voor de krokusvakantie, 
op zaterdag 6 februari. Op die manier vermijdt u lange wachttijden. Hou ook de Stadskrant van 
februari in de gaten voor meer info over de Grabbelpasactiviteiten van de krokusvakantie.

Meer informatie: 
jeugddienst, Stadspark z/n, tel. 014-21 21 86, jeugddienst@herentals.be
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Samen werken aan de Mat van Hertals 

Buurtcontactpunt De Klink werkt ter ere van 800 jaar Herentals aan een groots patchwork, de 
Mat van Hertals. Wilt u ook meewerken aan de Mat van Hertals? Kom dan naar een van de 
bijeenkomsten, waar iedereen welkom is om samen lapjes te maken en aan elkaar te naaien. 

De bijeenkomsten vinden plaats op:

donderdag 14 januari
zaal ’t Hof, Grote Markt 41
dinsdag 19 en 26 januari
Buurthuis Diependaal, Musketstraat 100
donderdag 21 en 28 januari en 18 en 25 februari
feestzaal van het Oud Gasthuis, Nederrij 133/A
donderdag 4 februari
zaal Zucht naar Kunst, Molenstraat 12 in Morkhoven
donderdag 11 februari
parochiecentrum van Noorderwijk, Ring 27 in Noorderwijk 
telkens van 13.30 tot 16.30 uur.

U kunt uw kunstwerkjes ook gewoon afleveren in het administratief centrum (Augustijnenlaan 
30), de bib (Gildelaan 13), Toerisme Herentals (Grote Markt 35), de jeugddienst (Stadspark 
z/n), dagbladhandel Paperclip (Ring 69, Noorderwijk) en Bakker Jules (Dorp 31, Morkhoven).

Meer informatie: Pol Goris, tel. 014-24 66 92, polgoris@ocmwherentals.be

Fuifdagen in zaal ’t Hof 

Zaal ’t Hof is in het voorjaar en het najaar vaak wekenlang volgeboekt. Dit maakt het moeilijk 
voor jeugdverenigingen om op korte termijn fuifdata vast te leggen. Het stadsbestuur reserveert 
daarom zes weekends tijdens de maanden september, november, februari, maart en april waarin 
de jeugdverenigingen voorrang krijgen bij het boeken van zaal ’t Hof. De avonden die niet door 
de jeugdverenigingen vastgelegd worden, kunnen door andere verenigingen ingevuld worden. 
Ook buiten de gereserveerde weekends kan de jeugd fuiven organiseren in zaal ’t Hof. Ze 
moeten dan wel de normale huurregeling volgen en een jaar op voorhand reserveren.

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

Nieuwe riolering voor Nieuwstraat 

De riolering in de Nieuwstraat is in slechte staat. Het stadsbestuur laat daarom de riolering ver-
nieuwen. De kosten voor de werkzaamheden worden geraamd op 222.932,50 euro, exclusief btw.

Theaterwandeling 
zoekt 
medewerkers 

Op 16 en 17 april 
brengen vrijwilligers uit verschillende 
verenigingen de geschiedenis van  
Herentals tot leven tijdens een 
theaterwandeling door het stads-
centrum. De wandeling van 3,3 kilo- 
meter brengt u langs zes scènes vol 
met theater, dans, zang, geluids- en 
lichteffecten. U komt te weten hoe 
we van lijfeigenen naar vrije burgers 
groeiden, of we echt peestekers wer- 
den genoemd en hoe de jacht op 
het konijn een traditie werd.

Hebt u zin om als vrijwilliger deel uit 
te maken van deze voorstelling? Kom 
dan naar de infosessie op woensdag 
20 januari om 20 uur in de tuinzaal 
van ’t Hof, Grote Markt 41. U kunt 
uw aanwezigheid bevestigen bij An 
Delen op het nummer 0497-63 22 39.

Deze theaterwandeling ter ere van 
800 jaar Herentals is een samen-
werking tussen JCI Gheel-en-thals, 
stad Herentals en de Herentalse 
verenigingen. 

Toegangskaarten zijn te koop 
via www.800jaarherentals.
be of bij de dienst toerisme, 
Grote Markt 35, 
tel. 014-21 90 88, 
toerisme@herentals.be.

Computercursussen in ’t Peeseeke 

Ook in 2010 kunt u in ’t Peeseeke terecht voor eenvoudige computercursussen. Een cursus bestaat uit zes lessen van twee uur op een 
computer van ’t Peeseeke of op uw eigen laptop. U kunt les volgen op maandag van 10 tot 12 uur en van 18 tot 20 uur, op woensdag van 
10 tot 12 uur en op donderdag van 13 tot 15 uur. U moet zich vooraf inschrijven op het nummer 014-24 66 97.

Het computerlokaal is open op maandag, dinsdag en woensdag van 13 tot 16 uur en op donderdag en vrijdag van 10 tot 12 uur. U kunt er 
vrij oefenen, surfen en mailen. Er is een begeleider aanwezig. Bovendien organiseert ’t Peeseeke regelmatig gratis themadagen op dinsdag-
voormiddag. In een of twee lessen leert u meer over onder andere Word, Excel, PowerPoint of digitale fotografie. 

Meer informatie: ’t Peeseeke, Nederrij 115, tel. 014-24 66 97, info@peeseeke.be
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PRogRAmmA cc ’T ScHALikEN D’irque & Fien 
Oh suivant (+6 jaar)
Zaterdag 16 januari om 19 uur 
Schouwburg

D’Irque & Fien vinden het hoog tijd voor 
een goed gesprek met hun publiek. 
Maar dan wel een met circusimprovisa-
tie en acrobatiek, en zonder woorden. 
Verbazend hoe D’Irque aan de hand 
van een tafel, een stoel en botsballen 
met het publiek communiceert. On-
dertussen begeleidt Fien het spektakel 
op haar piano, waardoor poëzie en cir-
custechnieken op harmonieuze wijze in 
elkaar overvloeien. Een humoristische 
voorstelling voor de hele familie!

De toegangsprijs is 8 euro. Met 
een abonnement betaalt u 5 euro. 
Bent u jonger dan 26 jaar of ouder 
dan 55 jaar, dan betaalt u 6,50 euro.

Theaterspektakel 
Nee schat, nu niet! 
22, 23, 28, 29 en 30 januari en 4, 5 
en 6 februari om 20 uur
Kamertheaterzaal van ’t Hof, Grote 
Markt 41

Gilbert en Willy zijn de eigenaars van 
een bontfirma. Voor Willy, een zeer 
toegewijd man, gaan de poppen aan 
het dansen wanneer de vrouw van Gil-
bert op vakantie gaat en Gilbert een 
afspraakje heeft om vreemd te gaan 
met Dita Van Zeveren. De toestand 
wordt er niet eenvoudiger op wanneer 
Dita’s man op het toneel verschijnt en 
op zijn beurt een verhouding blijkt te 
hebben met zijn secretaresse. Wan-
neer de vrouw van Gilbert vroeger dan 
verwacht terugkomt, loopt alles finaal 
in het honderd.

De toegangsprijs is 8 euro. Wie 
recht heeft op korting betaalt 
7 euro. Reserveren kan via cc ’t 
Schaliken, tel. 014-28 51 30, of op 
www.theaterspektakel.be.

Figurentheater De Maan 
De sneeuwkoningin (+5 jaar)
Zondag 3 januari om 14.30 uur
Schouwburg

De eerste sneeuw valt. Duizend sneeuwvlokken dwarrelen naar beneden. De dikste sneeuwvlok 
van allemaal, de sneeuwkoningin, landt op de hand van Bas en smelt. Bas drinkt haar dooiwater en 
de kilte van de winter gaat in zijn hart wonen. Al snel is hij zijn vriendinnetje Emma vergeten. Maar 
Emma laat zich niet zomaar opzij zetten. Zij gaat op zoek naar haar vriendje. Soms moederziel 
alleen, soms samen met de vreemdste bondgenoten, die zij op de gekste plaatsen vindt. Zal de 
warmte van de liefde het winnen van de ijskoude onverschilligheid?

De toegangsprijs is 8 euro. Met een abonnement betaalt u 5 euro. Bent u jonger 
dan 26 jaar of ouder dan 55 jaar, dan betaalt u 6,50 euro.

Residentieconcert onder leiding van Herman Engels 
Romantisch nieuwjaarsconcert
Zaterdag 23 januari om 20 uur
Schouwburg

Op 23 januari brengt het Kamerorkest van Vlaanderen, onder leiding van Herman Engels met 
Evelyne Bohen (sopraan) en Anneleen Lenaerts (harp), u een romantisch nieuwjaarsconcert. Op 
het programma staat muziek van Rossini, Verdi, Jongen, Gounod, Léhar, Strauss en Bizet.

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

Theater Stap 
Hendrik IV
Vrijdag 29 januari om 20 uur
inleiding bij deze voorstelling om 19 uur
Schouwburg

Stel u voor: een man valt op zijn hoofd en denkt dat hij een koning is. Hij denkt het niet alleen. Hij 
is het gewoon. De rest moet en zal zich daarnaar schikken. We kunnen niet anders. Hij bepaalt 
de regels, en wij maar dansen en zingen en spelen op de tonen die hij verkiest. Vooral blijven spe-
len. Stoppen doen we pas wanneer hij het zegt. Tot hij een ander spel bedenkt. Een eigentijdse 
bewerking van Hendrik IV van Pirandello.

De toegangsprijs is 12 euro. Met een abonnement betaalt u 9 euro. Bent u jonger 
dan 26 jaar of ouder dan 55 jaar, dan betaalt u 10,50 euro.

Vlaams Radiokoor en Jef Neve 
Chichester Psalms
Zaterdag 30 januari om 20 uur 
Schouwburg

In deze voorstelling ontmoeten klassiek en jazz elkaar. Ze zijn 
zelfs één geworden, doordat jazzmuzikant Jef Neve in opdracht 
van het Vlaams Radiokoor een nieuwe creatie heeft gecomponeerd. Neve en het Vlaams Radio-
koor spelen stukken uit onder meer Chichester Psalms van Bernstein.

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.
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TENTooNSTELLiNgEN

The Duchess
Woensdag 27 januari om 14.30 uur
Schouwburg

The Duchess is een film van regisseur 
Saul Dibb, met hoofdrollen voor Keira 
Knightley en Ralph Fiennes. De film is ge-
baseerd op het boek Georgiana, Duchess 
of Devonshire van Amanda Foreman en 
kreeg een Oscar voor de kostuums. The 
Duchess duurt 110 minuten.

Georgiana Spencer (een voorouder van 
Lady Di) leeft in de tweede helft van de 
achttiende eeuw. Zij is een mooie, cha-
rismatische vrouw, die wordt aanbeden 
door de bevolking. Als ze zeventien jaar 
oud is, trouwt ze met de hertog van 
Devonshire, de enige man die ongevoe-
lig is voor haar charme en alleen geïnte-
resseerd is in een mannelijke opvolger. 
Georgiana schenkt haar echtgenoot al-
leen dochters. Hij heeft meer oog voor 
de dienstmeiden en voor Georgiana’s 
beste vriendin en dwingt zijn vrouw 
in een driehoeksverhouding. Om haar 
frustratie te compenseren, leidt Geor-
giana een druk mondain leven en gaat 
zich ook met politiek bemoeien via de 
liberale partij. Ze begint een affaire met 
een vriend uit het verleden, maar haar 
man verbiedt haar hem ooit nog te zien.

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

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

Reinhilde Van Grieken
Van zaterdag 9 tot zondag 31 januari
Open op woensdag, donderdag, vrijdag, zaterdag en 
zondag van 14 tot 17 uur
Kasteel Le Paige

Keramiek verwerft stilaan een vaste plaats in het tentoonstellingsaanbod van cc ’t Schaliken. Dit jaar 
ontvangt kasteel Le Paige Reinhilde Van Grieken (°1958). Het oeuvre van deze Herentalse blinkt 
uit in diversiteit. Zij combineert veeleer voor de hand liggende materialen als klei en porselein met 
ongebruikelijke zaken en zoekt verrassende manieren om de basistechnieken toe te passen. Het re-
sultaat nodigt de toeschouwers uit om meer te doen dan enkel kijken naar de objecten. De werken 
worden beleefd en eisen vaak zelfs enige vorm van interactie. De toegang is gratis.

Extra: lezing over keramiek 
Dinsdag 19 januari om 20 uur
Kasteel Le Paige

In samenwerking met de Stedelijke Academie voor Beeldende Kunst van Herentals. 
Inschrijven bij cc ’t Schaliken.

Extra: bezoek aan atelier Reinhilde Van Grieken 
Zaterdag 30 januari om 14 uur

Kunstenares Reinhilde Van Grieken ontvangt bezoekers in haar atelier. Zij geeft toelichting bij 
haar eigen creaties en bij het productieproces van haar werk.
Inschrijven bij cc ’t Schaliken. 

Lief Vleugels en Jef Blancke 
Mensen
Van zaterdag 16 januari tot zondag 7 februari
Open tijdens de openingsuren van de bibliotheek
Bibliotheek Gildelaan

In 2008 gaven Lief Vleugels en Jef Blancke samen Mensen uit. Dit 
boek combineert op een sublieme wijze woord en beeld. Voor 
haar gedichten vond Lief de inspiratie in de expressionistische schilderijen van Jef. Met beeld en 
woord combineert deze tentoonstelling twee disciplines waarop cultuurcentrum ’t Schaliken 
het accent legt. Reken daarbij dat Lief geboren en getogen is in Herentals en u begrijpt meteen 
waarom we deze tentoonstelling graag in ons programma opnemen.

Extra: Vleugels en Vlerken
Dinsdag 26 januari om 20 uur
Bibliotheek Gildelaan

Een literair en muzikaal programma met voordracht, luisterlied, 
instrumentale stukken en improvisaties: een ononderbroken be-
levenis van poëzie en muziek. 

De gedichten van Lief Vleugels en de muziek van Marcel Vermeulen, gecombineerd met het 
talent van jonge professionelen Anne Van Os (cello) en Evelien Lauwers (zang). Dit is Vleugels 
& Vlerken in een notendop. 

De toegang is gratis, maar het aantal plaatsen is beperkt. U moet voor deze voorstelling reser-
veren bij cc ’t Schaliken.

FiLm
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Vijftigplussers 

Op dinsdag 19 januari kunnen vijftig-
plussers in De Vossenberg terecht voor 
dans en pilates. De activiteit begint om 
14 uur en eindigt om 16.30 uur. Deelne-
men kost 2 euro per persoon. 

Meer informatie: sportdienst, De 
Vossenberg, Markgravenstraat 93,  
tel. 014-28 52 50

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.

Kampioenen gezocht 

Elk jaar huldigt de sportraad de sport-
kampioenen van het afgelopen jaar. Als 
u een eerste, tweede of derde plaats 
behaalde op een wereldkampioenschap, 
een olympisch kampioenschap, een Eu-
ropees kampioenschap, een Belgisch 
kampioenschap, een provinciaal kampi-
oenschap of een Belgisch jeugdkampi-
oenschap, dan mag u zich aanmelden en 
komt u automatisch in aanmerking voor 
de titel van Sportlaureaat of -laureate 
2009. U kunt uzelf kandidaat stellen tot 
31 januari. De huldiging vindt plaats op 
vrijdag 26 maart in cc ’t Schaliken.

Meer informatie: sportdienst, De 
Vossenberg, Markgravenstraat 93,  
tel. 014-28 52 50

sporthal 
van De Vossenberg 

Sporthallen De Vossenberg zijn geslo-
ten op 24, 25 en 31 december en 1 ja-
nuari 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 maandag 
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

15.20 – 16.05
16.15 – 17.00

Aquafit voor senioren vrijdag 09.00 – 09.50

Aquasculp
Nieuw!

dinsdag

donderdag

20.00 – 20.50
21.00 – 21.50

Aquafitness (high-impact) dinsdag

woensdag

19.00 – 19.50
21.00 – 21.50

Aquajogging woensdag 20.00 – 20.50

Aquagym voor mensen met een handicap dinsdag

vrijdag

19.00 – 19.50
15.30 – 16.30

Zwemmen voor chronische-pijnpatiënten dinsdag

donderdag

12.00 – 13.00
12.00 – 13.00

Zwemmen voor kinderen met een handicap beginners
gevorderden

woensdag

woensdag

18.30 – 19.15 
19.15 – 20.00

Zwangerschapszwemmen prenataal donderdag 20.00 – 20.50

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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AANkoNdigiNgEN
Tai chi chuan 

Tai chi chuan is een Chinese bewegingsleer die de gezondheid bevordert en helpt om het lichaam 
en de geest te ontspannen. U kunt op woensdag 6 januari om 20.45 uur een gratis proefles en 
demonstratie meemaken in het Instituut van de Voorzienigheid, Wolstraat 27.

Meer informatie: Inge Van den Eynde, tel. 014-51 98 20, www.shangri-la.be

Koopjes in de Dorpelshop 

Zin in een leuke en goedkope garderobe? Kom dan snel even naar de Dorpelshop. De tweede-
handskledingwinkel van vzw De Dorpel is elke woensdag en vrijdag open van 13.30 tot 16.30 
uur. In januari kunt u er koopjes doen voor 1 euro en 0,50 euro. U vindt de Dorpelshop in de 
Spekmolenstraat 4.

Computerlessen van Kreatief Herentals 

Vzw Kreatief Herentals start op maandag 1 februari met een nieuwe reeks computerlessen. Ze vin-
den plaats in de zalen van het Gildenhuis, Grote Markt 25. De gevorderden hebben les op maan-
dagvoormiddag van 9 tot 11.30 uur en de beginners op maandagnamiddag van 13 tot 15.30 uur.

Informatie en inschrijvingen: tel. 014-23 12 77, kreatief.herentals2@skynet.be, 
www.vzwkreatief.be 

Cursus emotioneel lichaamswerk 

Met emotioneel lichaamswerk gebruikt u uw lichaam als bron om in contact te komen met uw 
gevoelens. Door gewaarwording, beweging, ademhaling, expressie en contact leert u uw span-
ningen loslaten en krijgt u meer levensenergie. Op dinsdag 19 januari om 20 uur kunt u gratis 
kennismaken met emotioneel lichaamswerk. Op 26 januari start de basiscursus van tien avonden. 
De lessen vinden plaats in het Instituut van de Voorzienigheid, Wolstraat 27, telkens op dinsdag-
avond van 20 tot 22.30 uur. Deelnemen kost 160 euro (gespreide betaling mogelijk). U kunt het 
beste makkelijke kleding dragen.

Meer informatie: Erik Habraken, gsm 0495-32 98 30, habrakenerik@msn.com, 
www.assayya.be 

Van depressie naar 
nieuwe levensenergie 

PRH organiseert een lezing voor ieder-
een die graag meer zicht krijgt op het 
fenomeen depressie en die wil weten 
hoe hij met zware gevoelens bij zichzelf 
of in zijn omgeving kan omgaan. 
Ellen Stoffelen is arts en PRH-begelei-
der. Zij legt medische, sociale en psychi-
sche aspecten samen en verkent samen 
met u wat depressie wel en niet is. U 
krijgt ook concrete tips om uw eigen 
veerkracht te vergroten.

De lezing vindt plaats op woensdag  
27 januari van 19.30 tot 22 uur in de 
lokalen van het Wit-Gele Kruis, Non-
nenstraat 12 in Herentals. De toegangs-
prijs is 5 euro.

Info en inschrijvingen: 
Hilde Simons, tel. 014-22 36 06, 
hilde.simons@prh.be, www.prh.be

Volgende  
jeugdraadvergadering 

Jongeren tussen 16 en 35 jaar die willen 
meepraten over het jeugdbeleid in 
Herentals, zijn welkom op de algemene 
vergadering van de jeugdraad. Die vindt 
plaats op donderdag 4 februari om 
19.30 uur in de vergaderzaal van de 
jeugddienst.

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

Winterconcert in  
Morkhoven 

Op zaterdag 9 januari om 19.30 uur en 
zondag 10 januari om 19 uur geeft de 
Koninklijke Fanfare Zucht naar Kunst uit 
Morkhoven haar jaarlijks winterconcert. 
De muzikale leiding is in handen van diri-
gent Philip Gorts. Iedereen is welkom in 
’t Zaaltje, Molenstraat 12 in Morkhoven.

De tiende Wintervertelwandeling vindt plaats op zaterdag 30 januari. Vertrekken kan tussen 
18 en 20 uur bij boer Van Dyck, Meivuurstraat 62. Na de wandeling kunt u gezellig iets drin-
ken in de schuur en genieten van een vurige act van circusschool Locorotondo. De Winter-
vertelwandeling is een organisatie van Natuurpunt Nete en Aa, de Herentalse Natuurgidsen 
en Natuurpunt Educatie.

Meer informatie: Herman Puls, tel. 014-21 96 08, gsm 0496-96 78 27 en 
Yvonne Helsen, tel. 014-21 42 65

Komt dat zien! Komt dat zien!
’t Zal nog beter zijn dan de voorbije tien (negen).
Ne stevige schoen of een rubber bot is een goed idee,
Die kunnen we vullen met bier, soep, jenever of thee.
Laat je kinderen zeker niet thuis,
Dan zijn ze nog eens weg van de buis.
Voor 2 euro (een drank inbegrepen) mag je als volwassene mee,
Onder de twaalf jaar zijn we met 0 euro al tevree.
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AgENdA JANUARi 2010
DO 31/12 JEUGD Wafels voor nieuwjaarszangertjes / Jeugdhuis 10R20, Grote Markt 41 / Van 9 tot 

13 uur

ZO 03/01 THEATER Figurentheater De Maan – De sneeuwkoningin (+5 jaar) / cc ’t Schaliken / 14.30 uur 

UIT Winterwandeling / Vertrek aan Het Volkshuis, Sint-Magdalenastraat 26 / 14.30 uur

WO 06/01 SPORT Gratis proefles tai chi chuan / Instituut van de Voorzienigheid, Wolstraat 27 / 20.45 uur

ZA 09/01 MUZIEK Winterconcert Zucht naar Kunst / ’t Zaaltje, Molenstraat 12 in Morkhoven / 19.30 uur

UIT Kerstboomverbranding KWB Sint-Jan / Hoek Krakelaarsveld en Veldhoven

van 09/01 
tot 31/01

TENTOON Reinhilde Van Grieken / Kasteel Le Paige / Op woensdag, donderdag, vrijdag, zaterdag 
en zondag van 14 tot 17 uur

ZO 10/01 MUZIEK Winterconcert Zucht naar Kunst / ’t Zaaltje, Molenstraat 12 in Morkhoven / 19 uur

UIT Maandelijkse numismaticabeurs rond het thema staatshoofden op munten en 
postzegels / Den Brasseur, Bovenrij 50 / Van 8.30 tot 12 uur

QUIZ 15de Ne Grote Met-quiz / Zaal ’t Hof / 20 uur / Info: gert.meir@telenet.be

UIT Winterwandeling / Vertrek aan café Welkom, Ring 20, Noorderwijk / 14.30 uur

DI 12/01 SENIOR Grijze Panters: nieuwjaarswensen met verrassingsdiner door J.P. / Het Convent 
12.30 uur / Info: Ruf Van Cauter, tel. 014-21 12 69

DO 14/01 SOCIO Bijeenkomst Mat van Hertals / Zaal ’t Hof, Grote Markt 41 / Van 13.30 tot 16.30 uur

VR 15/01 VROUW Vrouwenraad: algemene vergadering en jaaroverzicht / Fundatiehuis / Van 13.30 tot 
16.30 uur / Info: Louisa Van Sand, tel. 014-22 00 55, 0478-60 23 03

van 16/01
tot 07/02

TENTOON Lief Vleugels en Jef Blancke – Mensen / Bibliotheek Gildelaan / Tijdens de openings-
uren van de bibliotheek

ZA 16/01 HUMOR D’Irque & Fien – Oh suivant (+6 jaar) / cc ’t Schaliken / 19 uur

ZO 17/01 UIT Winterwandeling / Vertrek aan Het Schedelhof, Bertheide 12, Morkhoven / 14.30 uur

DI 19/01 LEZING Lezing over keramiek / Kasteel Le Paige / 20 uur

SOCIO Bijeenkomst Mat van Hertals / Buurthuis Diependaal, Musketstraat 100 / Van 13.30 tot 
16.30 uur

SENIOR Grijze Panters: Schumann door Prof. Ignace Bossuyt / Hoger Instituur der 
Kempen (HIK) / Info: Ruf Van Cauter, tel. 014-21 12 69

INFO Gratis kennismaking met emotioneel lichaamswerk / Instituut van de Voorzie-
nigheid, Wolstraat 27 / 20 uur

WO 20/01 INFO Infovergadering theaterwandeling 800 jaar Herentals / Zaal ’t Hof, Grote Markt 
41 / 20 uur

van 20/01
tot 23/01

SPORT Europacup korfbal 2010  / BLOSO-sportcentrum / Info: www.europacup2010.be

DO 21/01 WERELD-
MUZIEK

Raquel Tavares - Fado van de nieuwe generatie / cc Zwaneberg, Heist-op-den-Berg 
20.30 uur

SOCIO Bijeenkomst Mat van Hertals / Oud Gasthuis, Nederrij 133/A / Van 13.30 tot 
16.30 uur

VR 22/01 THEATER Theaterspektakel: Nee schat, nu niet! / Kamertheaterzaal ’t Hof, Grote Markt 41 / 
20 uur

ZA 23/01 KLASSIEK Residentieconcert onder leiding van Herman Engels – Romantisch nieuwjaars-
concert / cc ’t Schaliken / 20 uur

THEATER Theaterspektakel: Nee schat, nu niet! / Kamertheaterzaal ’t Hof, Grote Markt 41 / 
20 uur

ZO 24/01 UIT Winterwandeling / Vertrek aan café-brasserie Brigand, Bovenrij 59 / 14.30 uur

QUIZ Badminton Herentals-quiz / Zaal ’t Hof / 14 uur / Info: quiz@herentalsebc.com

DI 26/01 MUZIEK Vleugels en Vlerken / Bibliotheek, Gildelaan / 20 uur

SOCIO Bijeenkomst Mat van Hertals / Buurthuis Diependaal, Musketstraat 100 / Van 13.30 
tot 16.30 uur

WO 27/01 FILM The Duchess / cc ’t Schaliken / 14.30 uur

INFO PRH: Van depressie naar nieuwe levensenergie / Wit-Gele Kruis, Nonnenstraat 12 / 
Van 19.30 tot 22 uur

DO 28/01 THEATER Theaterspektakel: Nee schat, nu niet! / Kamertheaterzaal ’t Hof, Grote Markt 41 / 
20 uur

SOCIO Bijeenkomst Mat van Hertals / Oud Gasthuis, Nederrij 133/A / Van 13.30 tot 16.30 uur

VR 29/01 THEATER Theater Stap - Hendrik IV / cc ’t Schaliken / 20 uur (inleiding om 19 uur)

THEATER Theaterspektakel: Nee schat, nu niet! / Kamertheaterzaal ’t Hof, Grote Markt 41 / 
20 uur

ZA 30/01 TENTOON Atelierbezoek bij Reinhilde Van Grieken / 14 uur

KLASSIEK Vlaams Radiokoor en Jef Neve – Chichester Psalms / cc ’t Schaliken / 20 uur

THEATER Theaterspektakel: Nee schat, nu niet! / Kamertheaterzaal ’t Hof, Grote Markt 41 / 
20 uur

UIT Wintervertelwandeling / Boer Van Dyck, Meivuurstraat 62 / Vertrek tussen 
18 en 20 uur

ZO 31/01 UIT Winterwandeling / Vertrek aan La Puerta, Grote Markt 6 / 14.30 uur

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

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
05/01 / bestuursvergadering
07/01 / en 21/01 / Hobbyclub / Paterszaaltje / 14 uur / Info: José, tel. 014-21 63 79
08/01 / Vakantiebeurs / Mollenhof Poederlee
19/01 / Ontmoeting / Paterszaaltje / 14 uur

OKRA Onze-Lieve-Vrouwparochie
Elke dinsdag / Wandeling / Vertrek aan Onze-Lieve-Vrouwkerk / 13 uur
Elke woensdag / Petanque / Plein in de Rozenstraat / 13.30 uur 
Info: Karel, tel. 014-21 65 03
Elke 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
Ma 18/01 / Curve bowls / Sportcomplex De Vossenberg / Van 14 tot 16 uur / Info: 
Albert Corthout, tel. 014-21 99 79

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

Verzet de Stad 
Gedichtendag in Herentals
Donderdag 28 januari van 19.30 tot 23 uur
Foyer

Met Verzet de Stad heeft onze stad ondertussen al elf jaar een 
avondvullend poëzieprogramma op Gedichtendag. Ook dit jaar 
viert de poëzie feest met optredens van onder meer Marc Lievens, 
Frans De Peuter en Robin Hannelore. Nieuw dit jaar is de uitreiking 
van de Mooiste Poëzie ter Wereld, een poëziewedstrijd voor de 
Herentalse scholen. Verder leest Christoph Lintermans voor uit zijn 
Sonnettenkrans, een bundel die hij uitbracht ter ere van 800 jaar 
Herentals. Collectief Dichterbij en Kollectief Maksimaal zorgen tij-
dens de pauzes voor fluistersessies in de artiestenloge.

De toegangsprijs is 5 euro.



 Geboorten
 
 07/11 Nele, dochter van Evy Van Geel en Guido Raeymaekers
 09/11 Jules-Victor, zoon van Nancy Grimon en Fréderic Liekens
 12/11 Stella, dochter van Inge Wouters en Tom Vanlommel
 13/11 Amber, dochter van Annick Brabants en Danny Van der Weehe
 13/11 Aurélie, dochter van Karen Van Gendt en Laurent Dethier
 15/11 Deniz, zoon van Canan Aynihan en Mustafa Somuncu
 16/11 Nicolas, zoon van Anja Pandelaers
 17/11 Ruben, zoon van Wendy Van Echelpoel en Bart Oostvogels
 19/11 Lasse, zoon van Evelien Leus en Maarten Van der Donck
 19/11 Ella-Louise, dochter van Deirdre van Buren en Nick Stausens
 23/11 Tias, zoon van Ellen Van der Veken en Wim Dillen
 24/11 Faith, dochter van Renke Roefs en Kevin Van Kerckhoven
 24/11 Dimen, dochter van Fahriye Alptekin en Aydin Alptekin
 25/11 Stan, zoon van Lobke Luyten en Roel Dekort
 25/11 Lore, dochter van Kim Willems
 28/11 Ferre, zoon van Sara Turelinckx en Willem Wagemans
 28/11 Marieke, dochter van Karolien Defyn en Bart Bruyndonckx
 29/11 Elif, dochter van Suzan Yavuz en Okan Candan
 30/11 Line, dochter van Sandra Engels en Gert Maris
 03/12 Elise, dochter van Wendy Vermylen en Tom Naets
 03/12 Dylan, zoon van Barbara Zielinska en Claudio Cretella
 10/12 Joran, zoon van Chantal De Wolf en Iwan Lisens

 Overlijdens

 14/11 Denis Wuyts (65), echtgenoot van Joanna Ooms
 14/11 Elisabeth Mone (80), weduwe van Joannes Mertens
 15/11 Angèle Lemmes (91), weduwe van Jan Smouts
 15/11 Liliane Cloots (67)
 17/11 Maria Verbeek (87), echtgenote van Constantinus Van Beek
 20/11 Leo Van Ouytsel (74), echtgenoot van Augusta Lauvrys
 23/11 Constant Nestor (56)
 24/11 Ludo Wijnants (52), echtgenoot van Odette Jennis
 24/11 Karel Dom (86), echtgenoot van Maria Pelsmaekers
 25/11 Frans De Pooter (92), weduwnaar van Anna Geeraerts
 27/11 Frans Douwen (82), weduwnaar van Henrica Vercammen
 29/11 Melania Cambré (88), weduwe van Camillus Van de Kelft
 01/12 Franciscus Van Gestel (68), echtgenoot van Rosa Van Peer
 04/12 Albert Douwen (67), echtgenoot van Jacqueline Goovaerts
 05/12 José De Peuter (86), echtgenoot van Marie Standaert
 09/12 Gilbertus Gorremans (74), echtgenoot van Angela Van Rillaer
 11/12 Maria De Winter (87)
 12/12 Edward Lornoy (83), echtgenoot van Maria Vissers
 13/12 Maria Wagemans (81), weduwe van Eugenius Sels

 Huwelijksaankondigingen

 Jo Verwimp (Herentals) en Wendy Vets (Herentals)
 Luc De Boeck (Herentals) en Miranda Van Loock (Herentals)
 Nico Rans (Herentals) en Ellen Van Genechten (Herentals)
 Gerd Horemans (Herentals) en Claire Baetens (Herentals)

 Huwelijken

 Jonathan Chaltin (Herentals) en Natasja Gaytant (Herentals)
 Stig Vangeel (Herentals) en Kimberly Vanuytven (Herentals)
 Hans Vermeiren (Herentals) en Evy Scheyltjens (Herentals)
 Charles Suys (Herentals) en Lucia Van Hoof (Herentals)
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BURgERZAkEN
Herentals wordt Wereldtals

Van 13 maart tot 23 april is Herentals opnieuw Wereldtals. De Heren-
talse verenigingen organiseren in die periode een Noord-zuidactiviteit 
waarbij respect, verbondenheid en diversiteit centraal staan. Heeft uw 
vereniging interesse om hier aan deel te nemen? Neem dan contact 
op met de dienst ontwikkelingssamenwerking. Inschrijven kan tot 15 
januari 2010.

Meer info: jeugddienst, tel. 014-21 21 86, wereld@herentals.be

11.11.11 ook in Herentals een succes 

Het 11.11.11-comité dankt alle Herentalse vrijwilligers die dit jaar de 
handen uit de mouwen staken tijdens de geldinzameling, de brunch, de 
carwash en de boekenverkoop. Samen met de overschrijvingen bracht 
de Herentalse 11.11.11-actie 10.778,16 euro op.

Een kansarm Roemeens kind bij u op vakantie

Al sinds 1994 kunnen Roemeense kinderen en jongeren die door hun 
ouders verlaten zijn, in ons land op vakantie komen. Wie van 10 juli tot 
8 augustus zijn gezin wil openstellen voor een gastkind, kan zich nog 
tot 15 april inschrijven bij de vzw Nestwarmte. De organisatie wordt 
gesteund door de Vlaamse overheid.

Meer informatie: Anita Aerts, tel. 016-73 39 26, 
gsm 0499-25 61 19, www.nestwarmte.be

Parkrock zoekt organisatorisch talent 

De jeugdraad zoekt jonge en enthousiaste medewerkers met organi-
satietalent om bij de kernploeg van Parkrock te komen. Meewerken 
aan Parkrock betekent veel plezier, een leuke samenwerking en een 
eindresultaat waar iedereen trots op mag zijn. 

Meer informatie: jeugddienst, Stadspark z/n,  
tel. 014-21 21 86, parkrock@herentals.be of op 
 www.jeugdraadherentals.be

Gratis oudercursus 

Opvoeden is niet altijd even eenvoudig. Als u op zoek bent naar duide-
lijke informatie en tips over opvoeden, dan is Triple P (Positive Parenting 
Program) misschien iets voor u. Het Centrum voor Kinderzorg en Ge-
zinsondersteuning Kinderland organiseert een gratis oudercursus in de 
bovenzaal van de jeugddienst in het Stadspark. De groepssessies vinden 
plaats op woensdag 27 januari, 3, 17 en 24 februari en 3 en 24 maart, tel-
kens van 9.15 tot 11.15 uur. Volgt u liever individuele sessies? Dat kan ook.

Meer informatie en inschrijvingen: tel. 03-482 10 71 
(vragen naar cindy, Tinne of Julie), 
julie.beeckman@ckgkinderland.net, www.triplep.be

Kerstboomverbranding op Krakelaarsveld 

De KWB Sint-Jan organiseert op zaterdag 9 januari 2010 een kerst-
boomverbranding op de hoek van Krakelaarsveld en Veldhoven. De 
opbrengst van deze kerstboomverbranding gaat naar een goed doel.
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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
openbaar werk en mobiliteit, gemeentelijk patrimonium, 

monumentenzorg en landschappen

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

Spreekuren OcMW Herentals
- Voorzitter Fons Michiels is bereikbaar na afspraak op nummer
 0475-56 10 32 of voorzitter@ocmwherentals.be 
- sociale dienst OCMW: elke werkdag van 9 tot 11.45 uur en 
 maandagavond van 18 tot 19 uur
- 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 januari.

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. 

TANDARTSEN
centraal oproepnummer: 090-33 99 69
De wachtdienst start om 9 uur en eindigt om 18 uur tijdens het 
weekend en op feestdagen.

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

Eandis 078-35 35 00

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

Eurofoon, Europese Unie 078-15 19 92

IOK - Geel 014-58 09 91

JAC - Hofkwartier 23 014-23 34 01

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, 
vrijdag 1 en zaterdag 2 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 december tot en met 
zaterdag 2 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 
9 EN 23 JANUARI

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

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 en 12.30u  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


