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Femke naar Junior Eurosong 2011
Klein maar dapper!
Op zaterdag 3 december vertegenwoordigt de elfjarige Femke Verschueren uit Morkhoven België op het negende Junior Eurosongfestival 2011
in Jerevan, de Armeense hoofdstad. Ze brengt daar het liedje Een kusje
meer. Het is een typisch Eurosongliedje, over de eerste kus die ze nog niet
heeft mogen ontvangen. Femke treedt in Jerevan op als laatste artiest.
Femke haar lijfspreuk is ‘klein maar dapper’. Muziek is haar leven. Ze
brengt ontzettend veel tijd door achter haar piano. Als ze er zelf niet
op speelt, doet één van haar zussen het wel en dan repeteren ze samen
nummers in die ze dan later gebruiken tijdens optredens die ze samen
geven. Femke wordt helemaal vrolijk van haar hond en vooral als ze
die kleedjes kan aandoen. Maar ook van het nummer Pack Up van Eliza
Doolittle. Ze heeft zich voor haar Junior Eurosongnummer Een kusje meer
dan ook volledig laten inspireren door de vrolijkheid van dit nummer.
U kunt de finale van Junior Eurosong op een groot scherm meemaken in
cultuurcentrum ’t Schaliken. Er staat een scherm in zowel de schouwburg
als in de foyer, zodat iedereen een plaatsje kan vinden. De uitzending
start om 18.30 uur. Er is ook een optreden van Villa MT, een groepje met
studenten van de muziekacademie. Neem vrienden en vriendinnen mee
en steun Femke.
Belangrijk! Vanuit België kunt u niet stemmen voor Femke. Dat neemt
niet weg dat u er een leuk feest van mag maken.
Meer info: www.ketnet.be

voorwoord...

deze maand

Prettige eindejaarsfeesten voor iedereen
De eindejaarsperiode steekt stilaan de kop op. Voor vele mensen is dit de
gezelligste tijd van het jaar. Gezellig winkelen met de vrienden, aangenaam
tafelen met familie en een kerstconcert of winterwandeling meemaken. Het kan in Herentals, want
de Keizerstede is ook in de winter een aangename stad, waar winkelplezier, amusement en cultuur
hand in hand gaan.
Maar het is niet enkel goud dat blinkt in deze periode. Vele mensen, vooral ouderen, zitten alleen
thuis en geraken niet meer buiten vier muren. Voor hen is het belangrijk dat ook zij kunnen genieten
van een minder bezorgd eindejaar. De stad juicht dan ook de verschillende initiatieven toe die
senioren bij elkaar brengen. Ook de verbouwing van het klooster in Noorderwijk tot sociale
woningen past in dit opzet. Als we ouderen langer in hun vertrouwde buurt kunnen laten wonen,
zullen ze minder snel eenzaam worden.
Het eindejaar staat traditioneel synoniem met vuurwerk, kaarsen, haardvuur en vuurkorven. Het
moet me toch van het hart om u te waarschuwen voor de verschillende gevaren die vuur met zich
meebrengt. In deze Stadskrant gaan we uitgebreid op deze risico’s in. Ik hoop dat u iets aan deze tips
heeft en dat u het eindejaar zonder zorgen mag meemaken.
Ik wens iedereen graag nog een prettig eindejaar toe.
Uw burgemeester
Jan Peeters
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Aankondigingen voor de Stadskrant van
januari 2012 moeten uiterlijk op donderdag
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
bpost. 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
Dienstverlening > Actueel > 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.
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Meer informatie: milieudienst, Augustijnenlaan 30, tel. 014-28 50 50, milieu@herentals.be

In de winter nog snel even naar de zon? Kijk uw eID na!
Gaat u deze winter nog snel even de zon opzoeken? Hou er dan rekening mee dat uw eID in
orde is. Weinig burgers weten het maar u bent zelf verantwoordelijk voor het tijdig vernieuwen van uw elektronische identiteitskaart. De vervaldatum van uw eID staat vermeld op de
voorkant van de kaart. De aanvraagprocedure voor een nieuwe kaart duurt twee tot drie weken. Denk er dus aan op tijd een nieuwe kaart aan te vragen. U hebt hiervoor een pasfoto en
12 euro nodig.
Indien u naar het buitenland gaat, moet u er op te letten dat uw identiteitskaart nog geldig is
bij terugkomst in België. Veel luchtvaartmaatschappijen vragen bovendien dat uw kaart nog
minstens drie maanden of langer geldig is op moment van terugkeer naar België. Indien uw
kaart niet zo lang geldig is, moet u minstens drie weken voor uw vertrekdatum een nieuwe
kaart aanvragen bij de dienst burgerzaken. Hierdoor vermijdt u een hogere kostprijs voor een
spoedprocedure.
Meer informatie: dienst burgerzaken, Augustijnenlaan 30, tel. 014-28 50 50,
burgerzaken@herentals.be

Voorkom discriminatie op de huurmarkt
Een verhuurder heeft het recht om te kiezen aan wie
hij zijn woning verhuurt. Deze keuze mag de verhuurder
echter niet maken op basis van persoonlijke kenmerken
zoals geslacht, vermogen, leeftijd, geloof, taal, nationaliteit, huidskleur, afkomst … . Wordt u als huurder geweigerd en twijfelt u of alles wel correct is verlopen? Bent u
reeds geconfronteerd met discriminatie en weet u niet
hoe u de zoektocht naar een andere huurwoning moet
aanpakken? Contacteer dan het Meldpunt Discriminatie in Turnhout. De medewerkers luisteren naar uw verhaal en zoeken mee naar een oplossing. Discreet, in alle vertrouwen en altijd in
overleg. Bij dit meldpunt kunnen huurders en verhuurders eveneens terecht met vragen over
hun rechten en plichten.
Meer informatie: Meldpunt Discriminatie Turnhout, Campus Blairon 200, 2300 Turnhout,
meldpunt.discriminatie@turnhout.be, tel. 014-40 96 34

Sociale woonruimtes in het klooster in Noorderwijk
De Geelse Bouwmaatschappij begon in november met de verbouwing van het klooster in
Noorderwijk tot sociale woonruimtes. Het klooster, een kenmerkend beeld van het centrum
van Noorderwijk, krijgt zo opnieuw een sociale bestemming. Het klooster wordt opgedeeld in vier
woonruimtes met twee slaapkamers en twee woonruimtes met een slaapkamer. Twee woonruimtes zijn
toegankelijk voor mensen in een rolstoel. Dankzij
deze uitbreiding van het aanbod aan sociale woonruimtes kunnen meer senioren in hun dorp blijven
wonen. De renovatie kost ongeveer 758.321 euro.

Foto: Tijl Vereenooghe,
Creative Commons
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Sinds begin dit jaar haalt de stad om de drie maanden oud textiel op. Dit gebeurt in maart,
juni, september, december. De data staan op de afvalkalender aangeduid met een truitje. Een
week voor de ophaling krijgt u een zak in de brievenbus met daarop de datum van de ophaling.
Deze ophaling en het recyclagepark zijn de enige reglementaire manieren om uw oud textiel
weg te doen.

Dienstverlening
in de Dorpshuizen
Rookmelderdag in Herentals

Dorpshuis Morkhoven

In ons land zijn er zo’n 12.000 woningbranden per jaar
met 120 doden als gevolg. Vooral rook is dodelijk bij een
brand. Het is donker, snel, giftig en heet en u wordt er niet
wakker van. Twee op drie slachtoffers sterven door verstikking in hun bed. Toch hangt in Vlaanderen bij minder
dan een op drie gezinnen een rookmelder. Tijd voor actie dus. Met rookmelders in huis hebt u
immers 70 tot 100 procent meer kans om tijdig uit een brand te ontsnappen.

Wijkagent Ronny Neefs
Woensdag van 9 tot 12 uur
Donderdag van 18 tot 19 uur
Of op afspraak (tel. 014-24 42 00)

Op zaterdag 10 december organiseert het Provinciaal Veiligheidsinstituut samen met het
stadsbestuur een rookmelderdag aan de Lakenhal op de Grote Markt. Van 10 tot 18 uur kunt
u de rookmobiel bezoeken en vragen stellen aan de brandweer van Herentals. U kunt er ook
rookmelders kopen voor 19,95 euro. Dit is enkele euro’s goedkoper dan in de winkel. Een
rookmelder plaatsen is heel eenvoudig. U schroeft hem vast of plakt hem aan de muur met
dubbelzijdige kleefband. Beide worden bij de rookmelder geleverd.
Meer informatie: www.mijnrookmelder.be, tel. 03-203 42 29

OCMW
Dinsdag van 11 tot 12 uur
Enkel op afspraak (tel. 014-24 66 66)
Dorpshuis Noorderwijk
Wijkagent
Michel Van De Wouwer
Maandag van 18 tot 19 uur
Of op afspraak (tel. 014-24 42 00)
Bib
Woensdag van 14 tot 16 uur
Vrijdag van 18 tot 20 uur
Zondag van 10 tot 12 uur
OCMW
Dinsdag van 9.30 tot 10.30 uur
Enkel op afspraak (tel. 014-24 66 66)
Computerlessen voor senioren
Maandag van 9.30 tot 12 uur
Dinsdag van 9.30 tot 12 uur
Woensdag van 13.30 tot 16 uur
Enkel na inschrijving (tel. 014-28 20 00)
Verkoop PMD-zakken
Er worden geen PMD-zakken verkocht
in de Dorpshuizen. Hiervoor kunt u terecht in het administratief centrum, in
de Spar op de Molekens en in de GB op
de Noorderwijksebaan.

Markten
De Herentalse Marktvereniging vrolijkt elk jaar enkele bijzondere markten op met leuke animatie. Op vrijdag 2 december krijgt de vrijdagmarkt bezoek van Sinterklaas en Zwarte Piet
die snoepjes en mandarijnen uitdelen. De Kerstman doet zijn ronde op de zondagmarkt op 18
december.
Op kerstdag, zondag 25 december, gaat de markt gewoon door maar op zondag 1 januari 2012
is er geen markt.

Stad akkoord met aanleg fiets-o-strade
tussen Herentals en Balen
Het stadsbestuur gaat akkoord met de voorstellen van de provincie om een fiets-o-strade aan
te leggen tussen Herentals en Balen. Deze fiets-o-strade is een breed, functioneel fietspad
dat een onderdeel is van een overkoepelend fietsroutenetwerk in de provincie. De provincie
betaalt de kosten voor studie en aanleg van de fiets-o-strade. Deze kosten worden geraamd
op 7.648.948 euro.

Extra openingsuren
dienst toerisme
De dienst toerisme is tijdens de eindejaarsperiode uitzonderlijk open op
zondag 11 december en op zondag
18 december, telkens van 13 tot 17 uur.
U kunt in het infokantoor Helemaal
Herentals Cheques kopen. Deze cadeaucheques zijn een ideaal geschenk.
U kunt er mee terecht in de meeste handelszaken in het centrum van Herentals.
Een volledige lijst van de deelnemende
handelaars vindt u op www.helemaalherentals.be
Het infokantoor is gesloten op maandag
26 december.
december 2011
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wetenswaard
Verkeerssituatie in Veldhoven aangepast
Het stadsbestuur paste onlangs de proefopstelling in Veldhoven aan. Uit een recente inspraakronde
bleek dat vele omwonenden vroegen om een wijziging van deze verkeerssituatie. Vooral de verkeersdrempels bleken voor problemen te zorgen. De stad heeft daarom de verkeerssituatie aangepast. De
nieuwe opstelling bestaat uit zes verkeersremmers, die bestaan uit bloembakken en buigpalen die
de helft van de rijbaan afsluiten. Fietsers krijgen voldoende ruimte om de verkeersremmer te passeren. De drempels zijn verdwenen. Met deze nieuwe opstelling moet het verkeer effectief stoppen
als er een tegenligger aankomt. De verkeersremmers staan telkens aan een verlichtingspaal, zodat
de remmers ook ’s avonds en ’s nachts zichtbaar zijn. Vijf verkeersremmers staan opgesteld tussen
de Herenthoutseweg en de spoorwegbrug. De zesde verkeersremmer staat dicht bij de rotonde op
het industrieterrein om een poorteffect te creëren bij het inrijden van de wijk. Deze werkzaamheden
kosten de stad ongeveer 700 euro.

Gele lichtkegels verdwijnen
De stad vervangt de lichtkegels in de Herenthoutseweg, Ring, Morkhovenseweg en Paradijsstraat door kick backs. Kick backs bestaan uit een terugklappend mechanisme dat na een aanrijding onmiddellijk terug recht staat. Op de kick back is een reflecterende folie aangebracht. Omdat de gele lichtkegels bij een aanrijding regelmatig onherstelbaar beschadigd geraken, moest
de stad op zoek naar een andere oplossing. Het vervangen van deze kegels is immers zeer duur.
Bovendien duurt het soms vrij lang voor ze hersteld kunnen worden, waardoor er een gevaarlijke
verkeerssituatie ontstaat. De kosten voor de werkzaamheden bedragen 1.287 euro.
In een volgende fase plaatst het bestuur lichtnagels voor de kick backs. In deze lichtnagels zijn
honderden gele ledlampjes verwerkt en bovendien zijn de nagels voorzien van een gele hoogreflecterende folie.

Opgelet
voor gauwdieven
Om gauwdiefstal te vermijden, zijn een
aantal eenvoudige maatregelen dikwijls
al genoeg. Zorg er bijvoorbeeld voor dat
u uw handtas steeds goed afsluit. Op
een plaats met veel mensen draagt u
uw handtas vooraan tegen het lichaam.
Stop ook geen waardevolle voorwerpen
in uw achterste broekzakken of zakken
aan de buitenzijde.
Op vrijdag 16 december krijgt u op de
vrijdagmarkt nog meer tips tijdens een
actie van de politie en de preventiedienst. Het straattheatergezelschap
Avant Garde toont op humoristische
wijze hoe gauwdiefstal in zijn werk gaat.
U vindt er ook een informatiestand.
Als u toch het slachtoffer bent van
gauwdiefstal, blokkeer dan onmiddellijk uw bankkaarten via Cardstop (tel.
070-34 43 44), identiteitsdocumenten
via Docstop (tel. 0800-21 23 21 23) en
simkaarten (bij uw operator). U geeft de
diefstal ook het beste aan bij de politie.
Meer tips op www.besafe.be

Snoeiwerken in december
De medewerkers van de Herentalse groendienst snoeien in deze winterperiode de straatbomen in de Bergenstraat, Diamantstraat, Duifhuizen, Handboogstraat, Heesveld, Kapittelbossen, Koeterstraat, Lierseweg (oud gedeelte), Olmenlaan, Oude Dreef, Palmenlaan,
Saffiersstraat, Schransstraat, Schuttersstraat en Wuytsbergen. Het snoeien kan plaatselijk
verkeershinder en lawaaihinder veroorzaken.
Enkele cijfers
De groendienst telt ongeveer vijfentwintig werknemers. Zij staan in voor het onderhoud van
het openbare groen in Herentals, Morkhoven en Noorderwijk. De meeste taken zijn sterk
afhankelijk van het weer en het seizoen. In totaal onderhoudt de groendienst elk jaar 7.500
lopende meters hagen, 56.000 m³ houtachtige heesters, 86.000 m² gras, 250 bloembakken
en 10.000 bomen. Hierdoor is er voor de groendienst altijd wel werk op overschot.
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preventie
Tips voor veilige eindejaarsfeesten
De eindejaarsfeesten zijn het uitgelezen moment om met familie
en vrienden samen te komen en gezellig te feesten. De stad geeft u
graag enkele tips zodat vuurwerk, kaarsen en fondue uw feest niet
kunnen verknallen.

Samen rond de kerstboom

Gezellig tafelen

• Wilt u een echte kerstboom? Koop dan een exemplaar met wortel.
Geef de boom regelmatig water, zodat hij niet uitdroogt.
• Hang geen brandbare spullen in de kerstboom.
• Gebruik geen haarlak of kunstsneeuw in een echte kerstboom.
• Plaats nooit echte kaarsjes in de boom of in de buurt van de boom.
• Zet de kerstboom niet te dicht bij de gordijnen of bij andere
brandbare spullen.
• Controleer de bedrading van de kerstboomverlichting op
beschadigingen.
• Gebruik LED-verlichting. Die geeft minder warmte af en verbruikt
bovendien minder energie.
• Doe de verlichting uit als u gaat slapen of het huis verlaat.
• Hang geen brandbare slingers of takken aan de muur of het
plafond.

• Gebruik een elektrisch toestel voor fondue of gourmet. Tape de
draad vast aan de tafel en de vloer, zodat niemand over de draad
struikelen.
• Vul brandspiritus niet bij aan tafel of nabij vuur. Wacht tot de
brander afgekoeld is.
• Zet het fondue- of gourmetstel op een onbrandbare ondergrond.
•	Leg een blusdeken klaar.
• Gooi nooit water op brandende toestellen. Dit geeft een grote
steekvlam.

Sfeervol kerstlicht
• Zet kaarsen in een stevige houder op een vlakke ondergrond.
• Gebruik nooit een kandelaar die gemaakt is van brandbaar
materiaal zoals hout of plastic.
• Steek de kaarsen in een kerststukje niet aan.
•	Laat kinderen nooit alleen met brandende kaarsen. Ook niet voor
heel even.
• Plaats kaarsen of theelichtjes op een plek die u altijd kunt zien.
Zet ze niet in de buurt van brandbare voorwerpen.

Vuurwerk zonder ongelukken
1.	Lees de gebruiksaanwijzing van het vuurwerk voor u het gebruikt.
2. Stel een nuchtere Bob aan om het vuurwerk aan te steken.
3. Gebruik een aansteeklont in plaats van lucifers of een aansteker.
4. Gaat uw vuurwerk niet af? Steek de weigeraar dan niet opnieuw
aan.
5. Steek vuurwerk af op een veilige plaats. Hou voldoende afstand
van mensen, huizen, auto’s, …
6. Gebruik geen voetzoekers. Ze zijn onvoorspelbaar en dus
gevaarlijk.
Bij brand belt u 112. Als de rook het zicht niet belemmert, kunt u
één bluspoging wagen. Vlucht tijdig!

Opgelet voor CO-vergiftiging
Vorig jaar vielen in België 1.465 slachtoffers en 40 doden door COvergiftiging. CO (koolstofmonoxide) is een dodelijk gas dat u niet
kunt zien, ruiken, proeven of voelen. Het gas ontstaat door het verbranden van gas, kolen, hout, brandstof of stookolie.

Welke tekens wijzen op de aanwezigheid van CO?

Tips om CO te voorkomen:

Wanneer u te maken krijgt met CO, open dan ramen en deuren,
schakel het verwarmingstoestel uit en bel indien nodig het Europees noodnummer 112.

• Zorg dat er voldoende lucht is in kamers met een verwarmingstoestel of badgeiser.
• Controleer elk jaar of uw schoorsteen goed trekt.
• Installeer een verwarmingstoestel dat uitlaatgassen naar buiten
afvoert.
•	Laat uw verwarmingstoestellen geregeld nakijken door een
vakman.

• Duizeligheid, moeheid, hoofdpijn, braken.
• Veel roet op de muren rond de gasboiler.
• Veel vocht in de woning.

Meer informatie:
dienst preventie, administratief centrum, Augustijnenlaan 30,
tel. 014-28 50 50, preventie@herentals.be
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senior
Wintertips voor senioren
Laat de winter u niet in zijn greep krijgen
De winter is voor veel senioren een moeilijke periode. Het koude weer houdt u binnen en sneeuw en ijzel maken het gevaarlijk om buiten te
komen. We geven daarom graag enkele tips om u door deze koude periode te helpen.

Ontmoet elkaar
Er is niets zo hartverwarmend als een gezellige babbel met een tasje
koffie. Als u zich eenzaam voelt, ga dan zeker langs ‘t Convent (Begijnhof 17) of De Dorpel (Sint-Waldetrudisstraat 37) of sluit aan bij een
seniorenvereniging.

Regel uw vervoer
Als u zich op straat begeeft, zorg dan dat u zichtbaar bent. Draag een
fluovestje of een jas met lichte kleuren. U hoeft niet zelf te rijden. U
kunt uw vervoer ook regelen via de Belbus van De Lijn (tel. 03-218 14
94), de Mindermobielencentrale van het OCMW (tel. 014-28 20 00) of
de trein (voordelige tarieven voor 65-plussers). Vraag naar de voorwaarden.

Laat uw boodschappen doen
U kunt een thuiszorgdienst vragen om boodschappen voor u te doen,
of om u te vergezellen tijdens het boodschappen doen. Een boodschappendienst is niet gratis. Bij de ene betaalt u een vaste prijs, bij
een andere hangt dit af van uw inkomen.

Valpreventie
Als u ouder wordt of minder mobiel bent, loopt u een groter risico
om te vallen. Draag stevige schoenen met antislipzolen en zorg dat de
paden rond uw huis sneeuw- en ijsvrij zijn. U bent verplicht het voetpad voor uw huis sneeuwvrij te houden. Als dat te zwaar is, dan kunt
u beroep doen op de klusdienst van de Kringwinkel (altijd aanvragen
via het dienstencentrum). Ook deze dienstverlening is niet gratis. Als u
een laag inkomen hebt, betaalt u 5 euro. Familiehulp biedt deze dienst
ook aan.

Inbraakpreventie
In de donkere wintermaanden voelen inbrekers zich gedekt door de
duisternis. Zorg er daarom voor dat uw woning goed beveiligd is. Dat
hoeft niet duur te zijn. Eenvoudige truukjes kunnen veel doen. Doe
ramen toe en buitendeuren op slot. Maak de brievenbus elke dag leeg
en laat een licht branden, ook als u weg bent. Doe overdag uw gordijnen open en rolluiken naar boven als u thuis bent.

Hou het warm
Doe warme kleren aan. Draag degelijke schoenen, dikke kousen en
lang ondergoed. Veel dunne lagen geven meer warmte dan één dikke
trui of jas. Zet een pet of muts op want via uw hoofd verliest u een
groot deel van uw lichaamswarmte. Spring zeker binnen in de Kringwinkel waar u goedkope en degelijke kleding kunt vinden.
Bewegen is heel belangrijk in de winter. U krijgt er warm van en het
is goed voor spieren, botten en organen. Eet regelmatig en gezond.
6
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Vindt u het moeilijk om elke dag zelf te koken? Laat een warme maaltijd thuis leveren. Vergeet ook niet minstens vijf glazen water per dag
te drinken. Alcohol is af te raden.
Let op met verwarming via boilers. U loopt het risico een CO-vergiftiging op te lopen. Ook met haardvuren of kachels past u best op. Zij
kunnen voor rookvergiftiging zorgen. Hang daarom een goede CO- en
rookmelder in uw woning en verlucht dagelijks uw kamers. Elektrische
dekens zijn lekker warm, maar niet zonder gevaar. Controleer regelmatig of het deken goed werkt en geen kortsluiting kan veroorzaken.
Wist u trouwens dat een dekbed even warm maar lichter is dan gewone dekens?

Hou uw gezondheid in de gaten
De winterperiode kan zwaar wegen op uw gezondheid. Vraag uw huisarts om ‘witte’ geneesmiddelen voor te schrijven. Die zijn goedkoper
dan officiële merken, maar even doeltreffend. Ook gas, elektriciteit en
stookolie zijn duur. Hebt u problemen met het betalen van uw rekeningen? Ga dan langs bij de sociale dienst van het OCMW. U kunt de
verwarmingstoelage het hele jaar door aanvragen, binnen de zestig
dagen na de factuurdatum.

Ken uw rechten
Senioren zijn dikwijls niet op de hoogte van hun rechten en mogelijkheden. Het OCMW wil de senioren van Herentals, Morkhoven en Noorderwijk daarom beter informeren. Dit is de taak
van het bezoekersteam. Betty, Christa, Hilde, Ilse, Min of Rosette brengen u een bezoek aan huis en vertellen u alles over
financiële tussenkomsten, sociale hulp, aangepaste huisvesting,
ontspanning en cultuur.

Meer informatie
Dienstencentrum ‘t Convent, Begijnhof 17, tel. 014-28 20 00.

PROGRAMMA CC 'T SCHALIKEN
Braakland/Zhebilding
Adem
Donderdag 1 december om 20 uur in de schouwburg
Kris Cuppens probeert iets over sterven verteld te krijgen.
Dat hij de vijftig nadert en de afgelopen jaren nogal wat
geliefden verloren heeft, is daar niet vreemd aan. De tekst
begint met Genesis en eindigt met de Apocalyps, naar hier
en nu vertaald. Naar het leven van een man, een vrouw en
hun drie kinderen. En de wereld waarin ze leven. Een tekst
die op muziek gezegd en gezongen wordt.

tentoon
Chantal Fagard
en Henriette Severins
Van zaterdag 19 november tot en met
zondag 11 december
Open op woensdag, donderdag, vrijdag, zaterdag en zondag van 14 tot
17 uur in de Lakenhal
Toegang: gratis

Toegang: 12 euro / 10,50 euro (korting) / 9 euro (abo)

Andy & the Androids
en The Valerie Solanas
Double Bill
Vrijdag 2 december om 20 uur
Clubconcert in de foyer
“Ik wou dat je een zeehond was, dan kon ik op je
knuppelen”. Andy Fierens ontpopte zich tot een
volwaardig maar apart geval onder de literaire
performers. In 2009 debuteerde hij met de bundel Grote smerige vlinder. Samen met zijn band
the Androids staat hij garant voor een loeiharde
avond vol maatschappelijke poëzie. Na de pauze
krijgt u er nog een optreden van The Valerie Solanas bovenop. De muziek van dit viertal is een mix
van pop, jazz, swing, country, blues en bigband.
De zang van Michaël Brijs - doe uw ogen dicht
en u waant zich bij Frank Sinatra - vormt met zijn
lichtgestoorde teksten een uniek geheel.
Toegang:
10 euro / 8,50 euro (korting) / 7 euro (abo)

Nationale en
internationale hedendaagse kunstenaars
Goesting naar nog
Van zaterdag 26 november tot en met
zondag 18 december
Open op woensdag, donderdag, vrijdag, zaterdag en zondag van 14 tot
17 uur in Kasteel Le Paige
In samenwerking met vzw Ter Vesten
Toegang: gratis

LOD / Dirk Roofthooft en Kris Defoort
The Brodsky Concerts
Zaterdag 17 december om 20 uur in de schouwburg
Het schrijven van poëzie is een eenzame bezigheid, het lezen
ervan evenzeer. Dat wist de Russische dichter en Nobelprijswinnaar Joseph Brodsky al. In The Brodsky Concerts halen
Dirk Roofthooft en Kris Defoort Brodsky’s de poëzie uit haar
isolement en verheffen haar tot een gedeelde ervaring. Het
ene woord lokt het andere uit, als een opeenvolging van klanken waarvan de uitkomst niet bij voorbaat vaststaat.
Toegang: 15 euro / 13,50 euro (korting) / 12 euro (abo)
december 2011
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PROGRAMMA CC 'T SCHALIKEN
Peter De Graef, de kolonie mt en HERMESensemble
Stanley
Donderdag 15 december om 20 uur in de schouwburg
Henry Morton Stanley bereikte op 9 augustus 1877, precies 999 dagen na zijn vertrek uit Zanzibar, de monding
van de Congorivier. Bijna drie jaar lang hakte hij zich een
pad door de bloedhete en ondoordringbare Afrikaanse
jungle. Hij wist niet hoe en wanneer hij uit de jungle kon
raken.

Hans Sluijs
Liszt (aperitiefconcert)
Zondag 4 december om 11 uur
in de Lakenhal
Inleiding door Marie-Louise
De Doncker om 10.45 uur

UITVERKOCHT

Op vraag van Bo Spaenc schreef Peter De Graef een
nieuwe tekst over de zoektocht van de historische figuur
Stanley. De voorstelling is evengoed een ontdekkingsreis
door de geschiedenis van onze psychologie en ons menszijn. Ook wij hakken ons dagelijks een schamel pad door
de chaos van ons bestaan, zonder te weten wanneer we
waar zullen uitkomen.
Toegang: 12 euro / 10,50 euro (korting) / 9 euro (abo)

Zonzo Compagnie
Wagon (+ 6 jaar)
Zondag 18 december om 14 uur en
om 16 uur in de schouwburg
De voorstelling van 14 uur is UITVERKOCHT.
Nicolas Rombouts en Joris Caluwaerts zijn
twee intrigerende muzikanten die met
hun muziek en een kamer vol voorwerpen
een hele film te voorschijn toveren. Zij spelen piano en contrabas, maar het klinkt als een
trein, sporen en wissels. In een mum van tijd nemen ze u mee in een droom, een muzikale
fantasiewereld. Met fascinerende ingrepen en creatieve klankenmakerij prikkelen ze uw verbeelding en zorgen ze voor een avontuurlijke geluidsreis door een wonderlijk universum.

Extra:
Muziekworkshop
Tijdens een muziekworkshop kunnen
kinderen tussen vijf en acht jaar samen
met hun ouders voortborduren op wat
ze tijdens de voorstelling hebben beleefd.
Toegang: gratis
Duur: +/- 1 uur
Vooraf inschrijven verplicht.

Toegang: 8 euro / 6,50 euro (korting) / 5 euro (abo)

Axl Peleman
Falderaliere
Donderdag 22 december om 20 uur
in de schouwburg.
Dit jaar verschenen het boek en de cd Volksliekes,
boordevol oude Antwerpse volksliedjes om vrolijk van te worden en luidkeels mee te zingen. Axl
Peleman bewaarde dit stuk muzikaal erfgoed nadat
hij een brief ontving van een bezorgde vrouw uit
Borgerhout. Of hij het werk van Wannes Van de Velde wou opvolgen. Axl ging op zoek naar
echte volksliederen en maakte er een eigen hedendaagse versie van. Die brengt hij vol overgave en met een zeskoppige band.
Toegang: 16 euro / 14,50 euro (korting) / 13 euro (abo)
8
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Info en tickets:
Cc ’t Schaliken,
Grote Markt 35, Herentals
cultuurcentrum@herentals.be,
www.schaliken.be, tel 014-28 51 30

PROGRAMMA CC 'T SCHALIKEN
FILM

cultuur
Nieuw Historisch
Jaarboek

The Tree of Life
Dinsdag 27 december om 20 uur in de schouwburg
Jack probeert de ideologieën van zijn ouders te verenigen
in zijn eigen kijk op het leven. Als hij in aanraking komt met
de dood, verandert zijn wereldbeeld langzaam van een magisch gegeven in een duister labyrint. Als volwassene blijft
Jack op zoek gaan naar zijn plaats in het leven. Dit poëtische drama won de Gouden Palm op het Filmfestival Cannes 2011.
Toegang: 5 euro / 3,50 euro (korting)

Rio (Vlaamse versie) (+ 6 jaar)
Woensdag 28 december om 14.30 uur
in de schouwburg
Blu, een tamme papegaai, geniet van zijn comfortabele
leventje met zijn baasje in het koude Minnesota. Hij is de
laatste van zijn soort, althans ... dat denkt hij. In het exotische Rio woont zijn vrouwelijke tegenpool. Hij reist naar
de andere kant van de wereld om haar te ontmoeten. Rio
is een vrolijke animatiefilm uit 2011 van regisseur Carlos
Saldanha. In deze Vlaamse versie herkent u de stemmen
van Ronny Mosuse, Bart Peeters en Nathalie Meskens.
Toegang: 5 euro / 3,50 euro (korting)

CULTUUR

Op zaterdag 17 december stelt de Herentalse Geschiedkundige Kring het
nieuwe Historisch Jaarboek voor. De
voorstelling vindt plaats om 10.30 uur
in kasteel Le Paige. Het nieuwe Jaarboek bevat artikels over de kunstschatten en de bouwgeschiedenis van de
Sint-Waldetrudiskerk. Verder bevat het
Jaarboek bijdragen over de grafmonumenten van C.A. Fraikin, de laatste Herentalse heksenkruisen en het leven en
werk van de pas overleden Frans Van
Elsen (1945-2010). Jef Van Den Bosch
sluit het jaarboek traditioneel af met
een bijdrage over het Herentals dialect.
Het jaarboek is rijkelijk geïllustreerd en
telt meer dan 120 foto’s en illustraties,
waarvan de meesten nooit eerder verschenen zijn. Omdat het boek op dit
moment nog in druk is, kan de Geschiedkundige Kring nog geen definitieve prijs
op het boek plakken. Voorinschrijvingen op de verkoop zijn al wel mogelijk
vanaf 1 december. Dat maakt het Historisch Jaarboek meteen ook een ideaal
kerst- of nieuwjaarsgeschenk.

Aero-502 TOUR	
De Vitrine is een vaste waarde binnen de werking van de Stedelijke Academie voor Beeldende
Kunst. Het geeft de leerlingen de kans om hun eigen werk te tonen aan een ruimer publiek.
Van zaterdag 10 december tot woensdag 18 januari 2012 kunt u er de tentoonstelling aero-502
TOUR met tekeningen van Suzanne De Smedt bezoeken. De Vitrine is open op maandag, dinsdag en woensdag van 13 tot 22 uur en op zaterdag van 9 tot 13 uur. Tijdens de schoolvakanties
zijn de tentoonstellingen enkel langs buiten te bezichtigen.
Meer informatie:
Stedelijke Academie voor Beeldende Kunst, Markgravenstraat 77,
tel. 014-28 51 55, www.herentals.be/kunstacademie

Dichterskabinet van A tot Z	
De Stedelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans nodigt u uit op het Dichterskabinet op donderdag 22 december van 18 tot 21.30 uur in kasteel Le Paige. Dichterskabinet van A tot Z bestaat
uit literaire verpleegsters en doktoren die bij de bezoekers een poëtische diagnose stellen. Heeft
u de Buddingh’ schudding? Of last van Piet Paaltjens pokken? Het medische team verwijst u naar
de juiste specialist of de passende therapie. Dankzij deze poëtische of muzikale injectie geneest u
op slag van alle kwalen. De opbrengst van het kabinet gaat naar Music for Life.
december 2011
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SPORT
Algemene vergadering van de sportraad

Aqualessen

De Herentalse sportraad nodigt u uit voor de algemene vergadering
van de Herentalse sportraad op donderdag 8 december 2011 om 20
uur in de aula van het BLOSO-centrum, Vorselaarsebaan 60. Deelnemen aan de algemene vergadering is niet verplicht, maar brengt wel
extra punten op volgens het subsidiereglement voor erkende Herentalse sportverenigingen. Ook individuele sporters die begaan zijn met
het sportgebeuren in Herentals zijn welkom op deze vergadering.

Tijdens de kerstvakantie zijn er geen aqualessen.

Sportkampen kerstvakantie
Van 2 tot 6 januari 2012 kunnen kinderen en jongeren van 6 tot 16
jaar deelnemen aan sportkampen. Tijdens het kerstsportkamp en het
januarisportkamp staan er verschillende bekende en minder bekende
sporten op het programma. Tijdens het Funsportkamp maken de jongeren ook kennis met verschillende wintersporten. Inschrijven kan
vanaf 28 november om 9 uur via www.uitinherentals.be/sportkampen, telefonisch of aan de balie van de sportdienst.

50-plussers
De sportieve senioren gaan op dinsdag 20 december wandelen. De
natuurwandeling onder begeleiding van een gids start om 14 uur en
eindigt rond 16.30 uur. De juiste startplaats kunt u opvragen bij de
sportdienst. Deelnemen kost 2,50 euro.
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Openingstijden tijdens kerstvakantie
De zwembaden van het Netepark zijn gesloten op 24, 25 en 31 december en 1 januari 2012. Van maandag 26 december tot en met vrijdag
30 december en van maandag 2 januari 2012 tot en met vrijdag 6 januari 2012 zijn de zwembaden open van 14 tot 21 uur. Op zaterdag
7 en zondag 8 januari 2012 zijn de zwembaden open van 9 uur tot
17 uur.
Op weekdagen van 14 tot 16 uur staat in het wedstrijd- en doelgroepenbad een pretbad opgesteld.
Ochtend- en middagzwemmen kan in het wedstrijdbad op weekdagen van 7.30 tot 8.30 uur en van 12 tot 13 uur.
De Vossenberg is gesloten op 24, 25 en 31 december en op 1 januari
2012.

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

JEUGD
Grabbelen tijdens de kerstvakantie
De wereld krijgt het warm!

Herentals steunt de
mensenrechten! En u ?

Van dinsdag 27 december tot vrijdag 30 december en van maandag
2 januari tot vrijdag 6 januari kunnen kinderen opnieuw deelnemen
aan een scala toffe Grabbelpasactiviteiten. Het thema van deze vakantie is De wereld krijgt het warm!. We doen allerlei toffe workshops
rond het milieu. Het volledige programma verschijnt op www.jeugddienstherentals.be. De inschrijvingen starten op zaterdag 10 december
tussen 10 en 12 uur op de jeugddienst en online vanaf 10 uur via
www.jeugddienstherentals.be. Vanaf maandag 12 december kunt u ook telefonisch inschrijven. Houd
er rekening mee dat de plaatsen beperkt zijn. Een Grabbelpas voor 2011 kost vier euro en is nog
steeds te koop bij de jeugddienst.
U kunt deze vakantie opnieuw online inschrijven en dit vanaf zaterdag 10 december om 10 uur.
Hoe gaat u te werk? Surf naar www.jeugddienstherentals.be. Onder het linkermenu vindt u twee
knoppen met het Grabbelpas- en ProSWAP-logo. Een klik op een van deze knoppen brengt u naar
het juiste inschrijvingsformulier. U kunt meerdere kinderen van hetzelfde gezin met een formulier
inschrijven. Ook een Grabbelpas of ProSWAP bestellen kan nog steeds via de jeugddienstwebsite.

ProSWAP in de kerstvakantie:
indoor skiën en snowboarden
in Snow Vally in Peer en Capoeira

P

PROSWA

De jeugddienst biedt tijdens de kerstvakantie twee ProSWAPactiviteiten aan voor jongeren van
12 tot 16 jaar. Op donderdag 29 december gaan de jongeren indoor skiën en snowboarden in
Snow Valley in Peer. Ervaren skiërs en boarders mogen vrij de piste op. Voor de nieuwelingen zijn
er introductielessen. Deze activiteit vindt plaats van 9 tot 16 uur. Vertrekken en aankomen doen
we met de bus aan de jeugddienst. Deelnemen kost 18 euro. Op donderdag 5 januari kunnen
jongeren deelnemen aan een initiatie capoeira. Deze Afro-Braziliaanse kunstvorm combineert
muziek, acrobatie, dans en gevecht tot een sportieve en unieke ervaring. Deze activiteit vindt
plaats in de polyvalente zaal van de Vossenberg van 14 tot 16 uur. Deelnemen kost 4 euro.
Inschrijven kan vanaf maandag 5 december om 17 uur op de jeugddienst of online via www.
jeugddienstherentals.be. Telefonisch inschrijven kan vanaf dinsdag 6 december.

Jeugdraad en jeugdhuis
leggen nieuwjaarszangertjes in de watten
Op oudjaar trekken de Herentalse kinderen massaal op straat om hun nieuwjaarswensen rond
te zingen. De jeugdraad en het jeugdhuis ontvangen de kinderen graag in een tentje aan de
Lakenhal. Alle kinderen krijgen er een warme wafel en een warme chocomelk. De nieuwjaarszangers zijn welkom op zaterdag 31 december tussen 9 en 12.30 uur.

Ook dit jaar ondersteunt de stad Herentals de eindejaarscampagne van
Amnesty International. Deze campagne
vindt plaats van eind november tot 11
december, met als hoogtepunt de Internationale Mensenrechtendag op 10
december. De mensenrechten staan in
die periode volop in de kijker. Het stadsbestuur hangt een groot spandoek op
in het centrum en de lokale werkgroep
van Amnesty Herentals staat op de
kerstmarkt met kaarsen.
[i] Amnesty Herentals,
www.amnesty-herentals.be.

Sterrenkijkdagen
in Herentals
Op vrijdag 2 en zaterdag 3 december
vinden naar jaarlijkse gewoonte in
Vlaanderen de Sterrenkijkdagen plaats,
een organisatie van de Vereniging Voor
Sterrenkunde. De Amateur Sterrenkundigen van Herentals (ASH Polaris) staan
in het Herentalse stadspark klaar met
hun sterrenkijkers. Vanaf 19 uur bent
u welkom om mee naar de sterren te
kijken. Ook bij bewolkt weer kunt u er
terecht. Op de bovenverdieping van het
Koetshuis is er een kleine tentoonstelling, met heel wat eigen waarnemingen
van ASH Polaris. Uitschieter is ongetwijfeld een mozaïek van de Melkweg.
Meer informatie:
www.ashpolaris.vvs.be

STERREN
KIJKDAGEN
2 en 3 december 2011

Meer informatie:
jeugdhuis 10R20, info@10r20.be, sites.google.com/site/dentiener/ en jeugdraad Herentals,
info@jeugdraadherentals.be, www.jeugdraadherentals.be

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

Sterrenkijken in jouw buurt?

www.sterrenkijkdagen.be
Vereniging Voor
Sterrenkunde
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KERSTMIS IN DE STAD

p

en

p en

ni
p

FonkelT

hier kn
ip

hie
rk

HeRenTAlS

Mijn kerstwens
mijn naa

m:

hie

ZondAG 11 en
18 decembeR

r kn

r ln
hie

wInkelS open vAn 13.30 uuR ToT 17 uuR
nip

pen

en

mijn

hie

rk

ipp

n
ippe

hier knippen

wen

s:

hier kn
i p p en

k
hier

p
nip

zaterdag 10 december
kerstwandelingen

en

december 2011

ip
hier kn pen

12

p
ni

zaterdag 17 en zondag 18
X-mas shopping
met GRATIS popcorn

rk
hie

zondag 11 december
kerstmarkt

pe
n

p
nip
rk
e
i
h

en

Kleur je kerstwens in en geef hem aan de
Kerstman. Op zondag 18 december vind je de
Kerstman aan ’t Schaliken in Herentals
(tussen 14.00 en 15.00 uur).
In ruil voor je wens krijg je een leuke verrassing.

KERSTMIS IN DE STAD
Kersthappening nieuwe stijl
Herentals zet het eindejaar in met een prachtige,
tweedaagse kersthappening. Op zaterdag 10 december vertrekken aan de vernieuwde kerststal
op de Grote Markt tussen 16 en 18 uur sfeervolle
wandelingen. Gidsen begeleiden u langs de mooiste plekjes in het historische stadscentrum. Onderweg wordt u verwend met een hapje en een
drankje. Aan kasteel Le Paige, in het Begijnhof en
op de Molenvest zorgen ervaren vertellers en acteurs voor een echte kerstbeleving.
Voorinschrijven kan bij de dienst toerisme. Volwassenen betalen 3 euro, kinderen tussen 5 en
12 jaar betalen 1 euro. Groepen tot 50 personen
vertrekken om de 20 minuten. Er snel bij zijn, is de
boodschap want het aantal plaatsen is beperkt.
Het programma van zondag 11 december bestaat
uit twee delen. Van 13 tot 18 uur kunt u op de
Grote Markt traditionele kerstartikelen kopen op
de kerstmarkt en uw honger en dorst stillen aan
de kraampjes met lekkers. Tijdens het namiddaggedeelte schenken we geen alcohol. Kinderen
krijgen extra aandacht met een kindermolen, tekeningen, een jonglerende sneeuwman en de
kerstman die snoepjes uitdeelt.
Zondagavond moet u het après-ski gevoel niet ver zoeken. Vanaf 17 uur gaat op de andere kant
van de Grote Markt een kerstbal van start. Herentalse verenigingen baten kraampjes uit waar u
jenever en andere hartverwarmende drankjes kunt proeven of een hapje kunt eten. Tot 22 uur
zorgt een dj voor aangepaste muziek.
Meer informatie:
dienst toerisme en feesten, Grote Markt 35, tel. 014-21 90 88, toerisme@herentals.be

Geschenkenbeurs van Oxfam Wereldwinkel
Op zaterdag 10 en zondag 11 december kunt u van 10 tot 17 uur gezellig en eerlijk winkelen in
de foyer van cc ’t Schaliken. U vindt er een ruim aanbod van geschenken, versiering, tafellinnen, wenskaarten, cosmetica, voeding, drank, badtextiel en juwelen. De toegang is gratis. Als
u de geschenkenbeurs niet kunt bezoeken, dan bent u altijd welkom in de Wereldwinkel in het
Begijnhof. De winkel is open op woensdag van 14 tot 16 uur en op vrijdag van 14 tot 18 uur.
Tijdens de eindejaarsperiode kunt u er ook terecht op zaterdag 17, zondag 18 en zaterdag 24
december van 10 tot 17 uur en op weekdagen van 19 tot 23 december van 14 tot 17 uur.

Kaarsenactie Bond Zonder Naam
Ook dit jaar kunt u tijdens de kaarsenactie van Bond Zonder Naam sierkaarsen en allerhande
mooie hebbedingetjes kopen ten voordele van mensen in nood. U vindt een verkoopstand op
de kerstmarkt op zondag 11 december en bij de familie Horemans - Van Lommel. De kalender
van de actie is ook te koop bij de dienst toerisme op de Grote Markt.
Meer informatie:
familie Horemans - Van Lommel, Lindenlaan 10, tel. 014-21 43 37, alfons.horemans@skynet.be

Advent en Kerst
met Telemann
Op zondag 11 december om 15 uur
speelt Kamermuziekensemble Luciano
in de Sint-Catharinakerk op het begijnhof zijn jaarlijkse kerstconcert. De onlangs overleden oprichter en inspirator
Luc Dresselaers gaf de aanzet tot dit
concert door een bloemlezing samen
te stellen met werk van zijn lievelingscomponist Georg Philipp Telemann. De
nieuwe dirigent, Jef Dresselaers, vulde
de keuze van zijn broer aan met werk
voor koor en orkest.
Telemann liet zich in alle aspecten van
het leven inspireren tot het maken
van psalmen, cantates en liederen.
Daarnaast brengt Luciano composities
die verwijzen naar het leven van Telemann en naar de fantasiewereld van
de Spaanse schrijver Cervantes. Na het
concert kunt u gezellig napraten bij
een drankje in het Fundatiehuis. Kaarten kosten 8 euro in voorverkoop en
10 euro aan de kassa. Kinderen jonger
dan 12 jaar mogen gratis binnen. Reserveren is aanbevolen.
Meer informatie:
www.lucianokamermuziek.be,
tel. 014-21 68 03,
gsm 0472-53 19 78
(tussen 13 en 22 uur)

Kerstmarkt
De Witte Vlinder
Op zondag 11 december vindt in De
Smisse (Vest 9/A) tussen 13 en 18
uur de kerstmarkt van De Witte Vlinder plaats. U kunt er genieten van
een warme kachel en een uitgebreid
aanbod van warme dranken en verse
soep. De Witte Vlinder verkoopt ook
zelfgemaakte spulletjes ten voordele
van het projecthuis De Witte Vlinder.
Er is ook een tombola met prachtige
prijzen.
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KERSTMIS IN DE STAD
Zesde kerstconcert van de Herentalse koren
Vijf Herentalse koren delen dit jaar opnieuw het podium voor een gezamenlijk kerstconcert.
Op zaterdag 17 december om 19.30 uur brengen zij in de Sint-Jan de Doperkerk meer dan 30
kerstliederen, waarbij Vlaamse klassiekers weerklinken naast bekende en minder bekende Engelse, Franse, Duitse, Spaanse en Amerikaanse liederen. De organiserende koren De Gagel, het
Koninklijk Franciscuskoor, het Sint-Janskoor en Vocaal Ensemble Markant ontvangen de kinderen van de Populiertjes, het schoolkoor van de Vrije Basisschool De Leertuin, als gastkoor. Ook
de Stedelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans verleent zijn medewerking. Deze sfeervolle muzikale avond wordt afgesloten met een sfeervol en gezellig samenzijn. Elke inkomkaart
geeft alvast recht op een gratis drankje na afloop van het concert. Kaarten kosten 8 euro in
voorverkoop en 10 euro aan de kassa. Kinderen tot 12 jaar betalen 4 euro. Kaarten zijn te koop
bij de koren en via de dienst Toerisme Herentals, Grote Markt 35, telefoon 014-21 90 88.

The Lights of December
Het Koninklijk Sint-Franciscuskoor geeft
op zondag 11 december een kerstconcert in de Sint-Antoniuskerk (Paterskerk). De leden en hun dirigente dompelen u onder in de kerststemming
door sfeervolle liederen te brengen van
onder andere Williams, Rutter, Händel,
Bach en Saint-Saëns. Zij worden begeleid door Jef Vloemans aan het klavier
en door het strijkersensemble Kwadrant. The Lights of December start om
20 uur. Kaarten kosten 10 euro in voorverkoop en 12 euro aan de kassa en
zijn te verkrijgen bij de koorleden of via
de telefoonnummers 014-21 84 33 en
014-51 22 39.

Met de Feestbus veilig
door het eindejaar

Kerstmarkt in Noorderwijk
De gemeenschapsraad van Noorderwijk organiseert op vrijdag 16 december voor de dertiende
maal een kerstmarkt op het Dorpsplein achter het Dorpshuis. De Noorderwijkse kerstmarkt begint om 18 uur en eindigt om 24 uur. Naast eet- en drankstandjes kunt u ook snuisteren tussen
kraampjes met kerstartikelen. De jongsten kunnen genieten van een eendjes- en speelgoedkraam. De meeste kraampjes worden uitgebaat door Noorderwijkse wijken en verenigingen, al
zijn deelnemers van buiten Noorderwijk ook van harte welkom. Samen met de kerstmarkt openen de leden van de Gemeenschapsraad hun kerstkeet die open blijft tot de eerste week van het
nieuwe jaar.
Inschrijven kan tot 1 december bij Benny Nuyts, benny.nuyts@skynet.be, gsm 0474-52 20 35.

Canta Libre en Eric Goris brengen Charles Dickens
Op vrijdag 9 en zaterdag 10 december kunt u in het Parochiecentrum in Noorderwijk genieten
van liedjes uit de musicals Oliver en Scrooge. Met deze voorstelling wil het Noorderwijks koor
Canta Libre de verhalen van Charles Dickens tot leven brengen en de kerstsfeer van het oude
Engeland weergeven. Eric Goris kruipt in de huid van Dickens en vertelt. De voorstellingen
beginnen om 20 uur.
Kaarten kosten 9 euro in voorverkoop en 11 euro aan de kassa. U kunt kaarten kopen bij de
koorleden of via tel. 014-26 23 02.
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Het stadsbestuur werkt ook dit jaar
mee aan het project Feestbussen van
De Lijn. Met de feestbussen kunnen
inwoners van Herentals, Noorderwijk
en Morkhoven tijdens eindejaarsnacht
en op nieuwjaarsdag gratis met de
bussen van De Lijn rijden. Tickets zijn
verkrijgbaar in het administratief centrum, bij de jeugddienst, in de bibliotheek en bij de dienst toerisme. Breng
zeker uw identiteitskaart mee. Behalve
uw ticket krijgt u meteen een speciaal
dienstregelingsboekje mee.

VUURWERK
OP HET DORPSPLEIN
OF

VUURWERK
OP DE DANSVLOER
Wat je ook kiest voor oudjaar,
kies meteen ook je vervoer

AANKONDIGINGEN
Herfst- en winterwandelingen
Op zondag 4 december kunt u onder begeleiding van een gids gratis een wandeling maken. De
wandeling vertrekt om 14.30 uur aan de Brink (Bosbergen 1) en komt hier tussen 16.30 en 17
uur terug aan. De herfst- en winterwandelingen lopen nog tot 1 april 2012. De volledige kalender vindt u in een brochure die verkrijgbaar is bij de dienst toerisme of op www.uitinherentals.
be. Net zoals de voorbije jaren zijn er elke week trage wandelingen voor families met kinderen,
ouderen, kinderwagens, rolstoelgebruikers of mensen met een handicap.
Meer informatie:
dienst toerisme, Grote Markt 35, tel. 014-21 90 88, toerisme@herentals.be

Shaken voor een Deken
Op zaterdag 17 december vindt in zaal ’t Hof de
zevende editie plaats van Shaken voor een Deken.
De opbrengst van deze benefietavond gaat naar
een klasje in Calcutta. De fuif begint om 21 uur.
De toegangsprijs bedraagt 6 euro. Wie graag vanaf
19 uur naar de bodega komt, betaalt 20 euro. Hiervoor
krijgt u een glaasje wijn, cava of frisdrank, live tangomuziek, hapjes en toegang tot de fuif. De plaatsen voor
de bodega zijn beperkt. Reserveren kan via
shakenvooreendeken@hotmail.com.

Achtste Internationale Muntenbeurs
Op zondag 11 december kunt u van 8.30 tot 15 uur in de Vossenberg terecht voor de jaarlijkse
grote muntenbeurs van Numismatica. 101 standhouders uit binnen- en buitenland presenteren er een uitgebreid aanbod op 400 meter tafelruimte. Verschillende organisaties en verenigingen bemannen een promotiestand en informeren de beursbezoekers over hun activiteiten.
Traditioneel is er ook een lezing. Dit jaar is het de beurt aan de Zweed Jens Jakobsson die u om
10 uur alles vertelt over antieke muntslag. De toegangsprijs bedraagt 2 euro en elke bezoeker
ontvangt een cadeautje bij het binnenkomen.
Meer informatie:
www.numismatica-herentals.be

Europalia Brazilië
in de bib
Op dinsdag 6 december nodigt de
bibliotheek u uit om samen met
reisbegeleidster Kristien van Sweevelt een reis door Brazilië te maken.
Brazilië is een zeer uitgestrekt land vol
contrasten en diversiteit. Op weinig
plaatsen ter wereld zijn de tegenstellingen tussen arm en rijk zo groot en
zo duidelijk zichtbaar als in Brazilië.
De avond start om 20 uur. Deelnemen
is gratis, maar u moet zich wel vooraf
inschrijven. In het kader van het internationale festival Europalia Brazilië
organiseren de bibliotheken in de
regio de komende maanden nog
meer activiteiten rond Brazilië. U vindt
een folder met alle informatie in de bib.
Meer informatie en inschrijvingen:
bibliotheek, Gildelaan 13,
tel. 014-85 97 50

Help de wereld aan water
Jaarlijks sterven nog steeds twee miljoen mensen aan ziektes veroorzaakt door slechte of
onbestaande drink- of afvalwatervoorzieningen. Pidpa, uw drinkwaterbedrijf, biedt met
HidroPLUS financiële steun aan watergerelateerde ontwikkelingsprojecten. Werkt u mee aan
een project dat zich inzet om de (afval)watervoorziening te verbeteren, dan kunt u via het stads- of het
provinciebestuur een dossier indienen om in aanmerking te komen voor financiële steun.
Meer informatie:
www.pidpa.be.
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UIT IN HERENTALS
Wilt u zelf een activiteit toevoegen? Dat kan! Surf naar de UiTdatabank en vraag een invoeraccount aan. Uw activiteit
verschijnt dan niet alleen hier, maar ook op UiTinVlaanderen.be en in tal van andere digitale en gedrukte agenda’s.

Van 19/11 TENTOON Chantal Fagard en Henriette Severins / Lakenhal / Op woensdag,
donderdag, vrijdag, zaterdag en zondag van 14 tot 17 uur
tot 11/12

Vr

VROUW

Van 26/11 TENTOON Nationale en internationale hedendaagse kunstenaars - Goesting
naar nog / Kasteel Le Paige / Op woensdag, donderdag, vrijdag,
tot 18/12
zaterdag en zondag van 14 tot 17 uur

Do

01/12 THEATER Theaterspektakel – Witlox / Kamertheaterzaal ’t Hof / 20 uur /

Za

02/12 THEATER Theaterspektakel – Witlox / Kamertheaterzaal ’t Hof / 20 uur /
Info: www.theaterspektakel.be

WOORD Andy & the Androids en The Valerie Solanas – Double Bill /
en MUZIEK Foyer cc ‘t Schaliken / 20 uur
UIT
Za

03/12 JEUGD

Zo

Sterrenkijkdagen / Stadspark / 19 uur
Femke naar Junior Eurosong 2011 / cc ’t Schaliken,
Grote Markt 35 / 18.30 uur

THEATER Theaterspektakel – Witlox / Kamertheaterzaal ’t Hof / 20 uur /
Info: www.theaterspektakel.be

UIT
Zo

04/12 UIT

Sterrenkijkdagen / Stadspark / 19 uur
Sinterklaas op de schaatsbaan / Schaatsbaan BLOSO-centrum /
Van 13.30 tot 15 uur en van 15.30 tot 17 uur

Di

KLASSIEK Hans Sluijs – Liszt (aperitiefconcert) / Lakenhal / 11 uur (inleiding
UIT
06/12 RAAD
INFO
Do

08/12 RAAD

Herfst- en winterwandeling / De Brink, Bosbergen 1 / 14.30 uur

Cante Libre en Eric Goris brengen Charles Dickens / Parochiecentrum Noorderwijk / 20 uur
Rookmelderdag / Lakenhal / Van 10 tot 18 uur

KERST

Geschenkenbeurs Oxfam Wereldwinkel / Foyer cc ’t Schaliken /
Van 10 tot 17 uur
www.theaterspektakel.be

Cante Libre en Eric Goris brengen Charles Dickens / Parochiecentrum Noorderwijk / 20 uur
Kerstmarkt / Grote Markt / Van 13 tot 18 uur

KERST

Kerstbal / Grote Markt / Van 17 tot 22 uur

KERST

Geschenkenbeurs Oxfam Wereldwinkel / Foyer cc ’t Schaliken /
Van 10 tot 17 uur

KERST

Kerstconcert kamermuziekensemble Luciano /
Sint-Catharinakerk, begijnhof / 15 uur

KERST

Kerstmarkt De Witte Vlinder / De Smissen Vest 9/A /
Van 13 tot 18 uur

TUIN

Tomaten binnen en buiten / Scheppersinstituut / 10 uur /
Een organisatie van de Herentalse Volkstuinen

KERST

Koninklijk Sint-Franciscuskoor – The lights of December /
Sint-Antoniuskerk / 20 uur
Grijze Panters – kerstdiner / Info: Ruf Van Cauter,
tel. 014-21 12 69

Di

13/12 SENIOR

Do

15/12 THEATER Peter De Graef, de kolonie mt en HERMESensemble – Stanley /

16

cc ‘t Schaliken / 20 uur
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MUZIEK

Zonzo Compagnie – Wagon (+ 6 jaar) / cc ‘t Schaliken / 14 uur
(uitverkocht) en 16 uur

TUIN

Bloemschikken voor kerst / Scheppersinstituut / 10 uur /
Een organisatie van de Herentalse Volkstuinen

KERST

Kerstmarkt / RVT Bremdael, Ernest Claesstraat 54 /
Van 13.30 tot 17 uur

20/12 RAAD

22/12 MUZIEK

Gemeenteraad / Raadzaal administratief centrum, Augustijnenlaan 30 / 20 uur
Raad voor Maatschappelijk Welzijn / Kantoor van de OCMWsecretaris, Nederrij 133/A / 20 uur
Axl Peleman – Falderaliere / cc ’t Schaliken / 20 uur

CULTUUR Dichterskabinet van A tot Z / Kasteel Le Paige /
Van 18 tot 21.30 uur

The Tree of Life / cc 't Schaliken / 20 uur

Sfeerwandelingen / Vertrek aan de kerststal op de Grote Markt /
Tussen 16 en 18 uur

RAAD

Kerstmarkt rond de schaatsbaan / Schaatsbaan BLOSO-centrum
/ Van 10 tot 19 uur

27/12 FILM

KERST

11/12 KERST

18/12 UIT

Di

THEATER Theaterspektakel – Witlox / Kamertheaterzaal ’t Hof / 20 uur / Info:

Zo

Kerstmarkt / RVT Bremdael, Ernest Claesstraat 54 / Van 13.30 tot
17 uur

Ivan Paduart Quintet / Zaal Ootello, Mol / 21 uur

Info: www.theaterspektakel.be

MUZIEK

KERST

Algemene vergadering van de Herentalse sportraad /
BLOSO-centrum, Vorselaarsebaan 60 / 20 uur

09/12 THEATER Theaterspektakel – Witlox / Kamertheaterzaal ’t Hof / 20 uur /

10/12 INFO

Kerstconcert Herentalse koren / Sint-Jan de Doperkerk / 19.30 uur

23/12 JAZZ

WERELD- I Muvrini / CC Zwaneberg, Heist-op-den-Berg / 20 uur
MUZIEK

Za

Shaken voor een Deken / Zaal ’t Hof, Grote Markt 41 / Bodega
vanaf 19 uur, fuif vanaf 21 uur
WOORD en MUZIEK / LOD / Dirk Roofthooft en Kris Defoort –
The Brodsky Concerts / cc ‘t Schaliken / 20 uur

Vr

Info: www.theaterspektakel.be

MUZIEK

Vrouweninfo: kerstfeestje / Tuinpaviljoen van zaal ’t Hof/
Van 13.30 tot 16.30 uur / Info: Louisa Van Sand,
tel. 0478-60 23 03

Europalia Brazilië / Bibliotheek, Gildelaan 13 / 20 uur

THEATER Theaterspektakel – Witlox / Kamertheaterzaal ’t Hof / 20 uur /

VR

Do

Gemeenteraad / Raadzaal administratief centrum, Augustijnenlaan 30 / 20 uur

Kerstmarkt / Dorpsplein Noorderwijk / Van 18 tot 24 uur

KERST

RAAD

10.45 uur) / UITVERKOCHT

Di

17/12 UIT

Info: www.theaterspektakel.be

THEATER Braakland/Zhebilding – Adem / cc ‘t Schaliken / 20 uur
Vr

16/12 KERST

Milieuadviesraad / Raadzaal administratief centrum,
Augustijnenlaan 30 / 20 uur

Wo 28/12 FILM

Rio (Vlaamse versie) (+ 6 jaar) / cc ‘t Schaliken / 14.30 uur

BURGERZAKEN
Geboorten

actieve senior
OKRA Sint-Waldetrudis
Elke dinsdag

Turnen

Elke woensdag Fietsen
Elke donderdag Petanque

Sportcomplex De Vossenberg /
Van 14 tot 15 uur
Vertrek aan de Sint-Waldetrudiskerk /
13.30 uur
Het Convent / Van 13.30 tot 17 uur

OKRA Sint-Antonius
Elke maandag

Petanque

Elke woensdag Fietsen

Het Convent / Van 14 tot 17 uur
Info: Jef Driesen, gsm 0477-37 44 86
Vertrek aan Sint-Waldetrudiskerk / 13.30 uur
Info: Jef De Heel, tel. 014-21 85 54

OKRA Onze-Lieve-Vrouwparochie
Fietsen
Elke dinsdag
Elke woensdag Petanque

Vertrek aan Onze-Lieve-Vrouwkerk / 13 uur
Plein in de Rozenstraat / 13.30 uur
Info: Karel, tel. 014-21 65 03

S-Sport
Elke dinsdag

dansen

Dansen voor senioren op moderne muziek (zonder
partner) / Sportcomplex De Vossenberg
Van 9 tot 10.30 uur (beginners)
van 10.30 tot 12.00 uur (gevorderden)
Info: M. Louise Bertels (tel. 014-21 99 79) of Rosetta
Van de Voorde (tel. 014-70 79 39)

Elke dinsdag

Petanque
minigolf

Het Convent / 13 uur
Info: Albert Corthout, tel. 014-21 99 79

Elke
donderdag

dansen

Dansen voor senioren op moderne
muziek (zonder partner) /
Sportcomplex De Vossenberg /
Van 10 tot 12.30 uur (beginners)
Info: M. Louise Bertels (tel. 014-21 99 79) of Rosetta
Van de Voorde (tel. 014-70 79 39)

Elke donderdag BOWLING

Buulse Bowling in Olen / 13.30 uur /
Info: Albert Corthout (tel. 014-21 99 79)

JEUGD
happy
Elke vrijdaghour
namiddag
rustige
Vrijdag- en
zaterdagavond

1 euro per consumptie / Jeugdhuis 10R20,
Grote Markt 41 / Van 15 tot 17.30 uur

25/09 David, zoon van Oana Nechifor en Andrei Bucataru
26/09 Marie, dochter van Karen Embrechts en Geert Vanlommel
27/09 Boris, zoon van Bieke Gorts en Bart Claes
01/10 Yelena, dochter van Dorien Thys en Glenn Gils
01/10 Ward, zoon van Lien Cavens en Roel Nuijts
01/10 Fien, dochter van Marjan Vercammen en Kurt Smits
02/10 Emile, zoon van Marlies Storms en Michaël Mestdagh
09/10 Erinn, dochter van Sara Ferket en Sven van Buren
11/10 Gust, zoon van Katrien Lathouwers en Jef Haverans
11/10 Jef, zoon van Bieke Weetjens en Rob Heylen
13/10	Liam, zoon van Sanne Faes en Tom Van Doninck
14/10 Charlyn, dochter van Julie Gonzales en Chris Verwimp
14/10	Loic, zoon van Ann Cools en Kris Lievens
18/10 Aline, dochter van Britt Copmans en Christoph Vertommen
18/10	Loewie, zoon van Evi Budts en Stijn Van Turnhout
23/10	Lili, dochter van Els Smet en Emanuel van der Aalst
28/10 Charlie, zoon van Liesbet Baum en Björn Baeten
01/11 Nohre Lee, dochter van Chantal Verelst en Joeri De Backer
02/11 Finn, zoon van Kim Willems en Joery Heylen

Overlijdens
01/10	Laurent Bruggeman (91)
04/10 Theophiel Van Der Steen (75)
08/10 Margaretha Geluykens (87), weduwe van Marcel Leysen
08/10 Augustinus Lauwen (79)
09/10	Leopold Ceulemans (75)
13/10	Remigius Van Houdt (81), weduwnaar van Elsa Van den Schoor
15/10 Martha De Ceuster (95)
15/10 Jacques Fleurent (83), echtgenoot van Martha De Weerdt
18/10 Virginia Verschueren (80), weduwe van Josephus Van Eijnde
20/10	Louis Van den Bosch (57), echtgenoot van Victorina Meir
21/10 Joséphine Moernaut (68), echtgenote van Willy Bastiaenssens
22/10 Juliana Leysen (64), echtgenote van Jozef Torfs
23/10 Jozef Baeten (70), weduwnaar van Magdalena Hannes
27/10 Jozef Van Genechten (75), echtgenoot van Paulina Cloots
31/10	Rudi Van Echelpoel (59)
01/10 Maria Cloots (90), weduwe van Eugeen Vissers
02/11 Alfons Torfs (83), weduwnaar van Rosalia Cuyvers

Huwelijksaankondigingen
Pascal van Hattem (Herentals) en Christina Verheijen (Herentals)
Albert Peffer (Antwerpen) en Agnes Riemer (Herentals)
Olivier Driesen (Herentals) en Maribet Barrenachea Gomez (Frankrijk)
Dirk Gabriël (Herentals) en Monique De Bruyne (Herentals)
Koen Hendrickx (Herentals) en Mieke Göllner (Herentals)
Davy Van Kerckhoven (Herentals) en Kirsten Peeters (Herentals)
	Ramadan Krasniqi (Herentals) en Isabelle Michem (Herentals)

Jeugdhuis 10R20, Grote Markt 41 / 20 uur

Huwelijken

GEZONDHEIDSWANDELINGen
Elke ma. en wo.

Netepark / 10 uur

Elke di. en wo.

Administratief centrum / 10 uur

Op feestdagen zijn er geen wandelingen.

Walter Van Puyvelde (Herentals) en Gitte Pelckmans (Herentals)
Bart Liekens (Herentals) en Inge Schoors (Herentals)
Benjamin Van Dessel (Herentals) en Linsey Rollé (Herentals)
Karel Michiels (Herentals) en Marleen Janssen (Herentals)
Alfons Michiels (Herentals) en Anja Schellens (Herentals)
Danny Van Looy (Herentals) en Katrin Rens (Herentals)
Bart Verlinden (Herentals) en Tigla Meir (Herentals)
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NUTTIGE TELEFOONNUMMERS
DRINGENDE HULP

Aids-telefoon Vlaanderen

Brandweer

100 of 112

Ziekenwagen

100

Politie

101

Antigifcentrum

070-245 245

Gasgeur

0800-65 065

WACHTDIENSTEN
Apothekers

0900-10 500
www.apotheek.be

Huisartsen
Huisartsenwachtpost Herentals - Nederrij 99

014-22 22 00

Morkhoven en Noorderwijk

014-54 83 83

Tandartsen

090-33 99 69

Stadsdiensten

014-28 50 50

Administratief centrum - Augustijnenlaan 30

fax 014-21 78 28

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 Algemeen Welzijnswerk,
CAW De Kempen, Hofkwartier 23

014-21 08 08

Child Focus
Contact Center Personen met een handicap
deN Babbelhoek

116000
0800-987 99
0472-22 86 71

Belastingen - Belgiëlaan 31

02-575 82 60

praatgroep Nederlands voor anderstaligen

014-22 17 81

Bibliotheek - Gildelaan 13

014-85 97 50
014-85 95 10

Den Brand
dagbesteding voor mensen met een handicap

014-84 12 00

BLOSO-centrum - Vorselaarsebaan 60
Brandweer - Oud-Strijderslaan 1

014-25 82 10

De Dorpel, Sint-Waldetrudisstraat 37

014-21 40 73

Compostmeesters

014-28 50 50

Cultuurcentrum ’t Schaliken - Grote Markt 35

014-28 51 30

Defecten aan de openbare verlichting

0800-6 35 35

De Fakkel
vereniging waar armen het woord nemen

0487-99 06 23
014-21 40 73

De Lijn

070-220 200

DocStop

00800-2123 2123

bpost - Belgiëlaan 51

022-012 345

Drughulp - Hofkwartier 23

014-23 34 01

Diftarinformatielijn

0800-97 687

Eandis

078-35 35 00

Hummeltjeshof - Augustijnenlaan 22

014-23 17 18

Eigen Haard - Augustijnenlaan 28/6

014-85 98 00

Jeugddienst - Stadspark z/n

014-21 21 86

Kringwinkel Zuiderkempen - Lierseweg 136

015-23 73 93

Eurofoon, Europese Unie

078-15 19 92

Kerkhof Herentals - Lichtaartseweg 111
van ma tot vr tussen 12 en 12.30 uur

IOK - Geel

014-58 09 91

014-23 38 93

JAC - Hofkwartier 23

014-23 34 01

Muziekacademie - Hikstraat 28

014-21 33 05

Jeugdfoon

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
Recyclagepark - Hemeldonk 10

102

Kankertelefoon

078-15 01 51

Kringwinkel Zuiderkempen - Lierseweg 136

015-23 73 93

014-24 42 00

MS-Liga Antwerpen

03-887 48 18

014-85 92 40

PIDPA (klantenservice)

0800-90 300

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

Rusthuis - infofoon

078-15 25 25

Stadsarchief - Augustijnenlaan 1

014-21 28 00

Slachtofferhulp - Hofkwartier 23

014-21 08 08

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

Ziekenvervoer (niet dringend)

Ziekenhuis - Nederrij 133

014-24 61 11

Zit Stil (ADHD)

18
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Tele-onthaal

106

Vertrouwensartsencentra

02-533 12 11

Vlaamse wegentelefoon

0800-122 66
105
03-830 30 25

Spreekuren
De meeste vragen kunnen beantwoord worden door de stadsdiensten.
U kunt zich daarom altijd het beste eerst tot die diensten richten. Staat
u erop om de burgemeester of de schepenen te spreken, dan kunt u bij
hen terecht tijdens hun spreekuren in het administratief centrum. U
kunt bij hen langsgaan of u kunt bellen: 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
maandag van 18 tot 19.30 uur
vrijdag van 9 tot 11 uur (in het administratief centrum)
[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

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 9 tot 12 uur

Commissie voor Juridische Bijstand
gratis juridisch advies door een advocaat
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

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

schepen Mien Van Olmen
ruimtelijke ordening, milieu en groenvoorzieningen, landbouw en
plattelandsontwikkeling

Multiple Sclerose Liga
tweede donderdag van 14 tot 16 uur

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

woensdag van 9 tot 11 uur of na afspraak
[i] schepen.mien.van.olmen@herentals.be

Fonds voor arbeidsongevallen

schepen Anne-Mie Hendrickx

Elke eerste vrijdag van de maand van 9 tot 12 uur in De Warande,
Warandestraat 42, Turnhout.

sociale zaken, gelijke kansen, gezondheidsbeleid

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

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.
- Zitdag in Dorpshuis Noorderwijk: elke dinsdag van 9.30 tot
10.30 uur
- Zitdag in Dorpshuis Morkhoven: elke dinsdag van 11 tot 12 uur
- Dienst rechtshulp OCMW: maandag, dinsdag, donderdag en
vrijdag van 9 tot 11.45 uur en maandagavond van 18 tot 20 uur
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openingstijden stadsdiensten
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ADMINISTRATIEF CENTRUM

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

CC ’T SCHALIKEN

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

BIBLIOTHEEK GILDELAAN

10.00-12.00 11.00-20.00
10.00-12.00
10.00-12.00
14.00-20.00 14.00-20.00
14.00-20.00 14.00-20.00 14.00-17.00

Gesloten op maandag 26 december

Gesloten op maandag 26 december

Gesloten op zondag 25 en maandag 26 december

BIBLIOTHEEK NOORDERWIJK
Gesloten op zondag 25 december

RECYCLAGEPARK

14.00-16.00

18.00-20.00

10.00-12.00

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

JEUGDDIENST

Gesloten op maandag 26 december

09.00-12.30 09.00-12.30 09.00-12.30 09.00-12.30 09.00-12.30
13.30-16.30 13.30-16.30 13.30-16.30 13.30-16.30
17.30-19.30

HUMMELTJESHOF

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

SPORTDIENST

09.00-12.00 09.00-12.00 09.00-12.00 09.00-12.00 09.00-12.00
13.30-16.00 13.30-16.00
13.30-16.00 13.30-16.00
17.30-19.30

STADSARCHIEF

08.30-12.00 08.30-12.00 08.30-12.00 08.30-12.00 08.30-12.00
13.30-16.00 13.30-16.00
13.30-16.00 13.30-16.00
18.00-19.30

TOERISME HERENTALS

09.00-12.00 09.00-12.00 09.00-12.00 09.00-12.00 09.00-12.00
10.00-14.00
13.30-16.00 13.30-16.00 13.30-16.00 13.30-16.00

STEDELIJKE WERKPLAATS

08.00-12.00 08.00-12.00 08.00-12.00 08.00-12.00 08.00-12.00
12.30-16.00 12.30-16.00 12.30-16.00 12.30-16.00 12.30-16.00

Gesloten van zaterdag 24 december tot en met
zaterdag 31 december

Gesloten op maandag 26 december

Gesloten op maandag 26 december

Gesloten op maandag 26 december

Gesloten op maandag 26 december

op zaterdag
3 en 10
december
open van
9 tot 12 uur
pp zondag
11 en 18
december
open van
13 tot 17 uur

HET NETEPARK

De zwembaden zijn gesloten op zaterdag 24, zondag 25 en zaterdag 31 december 2011 en op zondag 1 januari 2012. Van 26 december 2011 tot en met 8 januari 2012 zijn alle zwembaden open
van maandag tot vrijdag tussen 14 en 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 de baden open van 9 tot 17 uur.

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 07.30-08.30 07.30-08.30 07.30-08.30 07.30-08.30 09.00-17.00 09.00-17.00
12.00-13.00 12.00-13.00 12.00-13.00 12.00-13.00 12.00-13.00
18.00-21.00 18.00-21.00 14.00-21.00 18.00-21.00 18.00-21.00

Openingstijden schaatsbaan
SCHAATSBAAN BLOSO

20

december 2011

09.00-12.00 09.00-12.00 09.00-12.00 09.00-12.00 09.00-12.00 14.00-16.00 10.00-12.00
13.30-16.00 13.30-16.00 13.30-16.00 13.30-16.00 13.30-16.00 16.30-18.30 13.30-15.00
18.30-21.00
17.30-20.30 19.00-20.30 15.30-17.00
17.30-19.00

