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De Lijn versterkt
busverbinding tussen
Herentals, Noorderwijk
en Morkhoven
Na de besparingen bij De Lijn in 2012 verdween een klokvaste uurverbinding tussen
Herentals, Noorderwijk en Morkhoven. Het
stadsbestuur heeft zich, samen met andere
getroffen gemeenten, altijd verzet tegen deze
schrapping. De Lijn heeft gehoor gegeven aan
dit verzet en voert een aantal geschrapte busritten opnieuw in. Het stadsbestuur is zeer
tevreden met deze beslissing.
Vanaf 15 december rijdt bus 220, op weekdagen tussen 9 en 15 uur, elk uur tussen Herentals-station, Noorderwijk en Morkhovenstation. Ook bus 540 rijdt tijdens de daluren
opnieuw elk uur van Herentals-station via
Olen-dorp, Olen Shopping Park, Oevel en Tongerlo naar Westerlo en terug. Het extra aanbod is mogelijk door in de regio enkele belbushaltes te schrappen en een belbus minder
in te zetten. De chauffeurs van deze belbus
nemen de versterking voor hun rekening.

Maandelijks informatieblad van het stadsbestuur van Herentals (verschijnt niet in juli en augustus)

Omdat de nieuwe busritten afgestemd zijn op
het treinverkeer van en naar Brussel en Antwerpen, wordt Morkhoven-Dorp voorlopig
niet bediend. Uit testritten blijkt namelijk dat
het op dit moment niet mogelijk is om vanuit

Morkhoven-Dorp op tijd aan het NMBS-station te zijn. Na zes maanden van de nieuwe regeling evalueert De Lijn de busritten en wordt
bekeken of eventueel ook Morkhoven-Dorp
nog bediend kan worden.
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Op weekdagen opnieuw elk uur een bus
voor Noorderwijk en Morkhoven
De besparingen van de nieuwe regering treffen vele sectoren, ook het openbaar vervoer.
Bij De Lijn moeten ze het in de komende jaren met veel minder geld, en dus met minder
busverbindingen doen. We zijn dan ook blij dat De Lijn toch beslist heeft de busverbindingen naar Noorderwijk en Morkhoven te verbeteren. Op weekdagen is er opnieuw elk
uur een bus tussen Herentals Station en Berkemus. We hebben daar in het voorbije jaar
hard op aangedrongen bij De Lijn. Vele inwoners van onze deelgemeenten klaagden over
de slechte verbindingen met Herentals, en terecht.
De nieuwe regeling is al een hele verbetering, maar nog niet echt wat de stad gevraagd
heeft. Wij zouden graag hebben dat ook op weekenddagen bussen rijden naar onze deelgemeenten, en dat de bus verder rijdt dan Berkemus en ook het dorp van Morkhoven
zelf bedient. Dat was voor De Lijn niet haalbaar.
Wij hopen nu dat de inwoners van Noorderwijk en Morkhoven veel gebruik maken van
deze busverbinding, want alleen een rendabele lijn met genoeg reizigers heeft op lange
termijn overlevingskansen in dit besparingsklimaat.
Uw burgemeester
Jan Peeters
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Muziekacademie zoekt gemachtigde opzichters

stads
krant

De stad zoekt vrijwilligers om de kinderen die les volgen aan de Stedelijke Academie voor Muziek,
Woord en Dans veilig te helpen oversteken, zowel in de Hikstraat als aan het Dorpshuis in Noorderwijk. Bent u achttien jaar of ouder en kunt u zich elke week een paar uur vrijmaken, laat het
dan weten aan de muziekacademie. Als u beslist om dit zinvolle en gewaardeerde engagement
aan te gaan, krijgt u een gratis opleiding tot gemachtigd opzichter en een vrijwilligersvergoeding.
Meer informatie: Stedelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans, tel. 014-21 33 05,
directie@samwdherentals.be

Dementie … u staat er niet alleen voor

Colofon
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“Moeder loopt onrustig door het huis en zegt voortdurend
dat ze naar huis wil, terwijl ze thuis is.”
Als dementievriendelijke gemeente wil Herentals een warme stad zijn waarin mensen met
dementie en hun mantelzorgers een plaats hebben. U staat er dus zeker niet alleen voor. Bij
het Infopunt Dementie kunt u terecht met al uw vragen over dementie. U wordt er geholpen
door mensen die op professionele basis omgaan met deze aandoening.
• Het Infopunt Dementie is elke werkdag tussen 9 en 16 uur bereikbaar op het telefoonnummer 014-28 20 00.
• Elke tweede dinsdag van de maand, telkens van 14 tot 16 uur, houdt het Infopunt een zitdag
in ’t Convent (Begijnhof 17). De dienstverlening is gratis en zonder afspraak. De eerstvolgende zitdag vindt plaats op dinsdag 9 december.
U kunt ook steun zoeken bij de Familiegroep Dementie. Dit zijn familieleden en vrienden van
mensen met dementie, die één keer per maand samenkomen. Op dinsdag 16 december bent
u van 19 tot 21 uur welkom in het Clubhuis op het Begijnhof (achter Burchtstraat 22). Na een
inleiding over hoe u een persoon met ernstige dementie thuis kunt helpen, kunt u uw verhaal
vertellen en tips en ervaringen uitwisselen.
Meer informatie:
• Infopunt Dementie: Betty Peeters, tel. 014-28 20 00, bettypeeters@ocmwherentals.be
• F amiliegroep Dementie: Dany Vrydag, tel. 014-70 31 80, familiegroep.dementie.herentals@telenet.be

Nieuw vervoersplan NMBS gaat in op 14 december
Op 14 december lanceert de NMBS haar nieuwe nationale vervoersplan. In één enkele nacht
voert de maatschappij duizenden wijzigingen door in de dienstregeling met het oog op een
meer betrouwbare dienstverlening. Ontdek wat er voor u verandert op www.nmbs.be, via tel.
02-528 28 28 of op de blauwe affiches die vanaf 1 december in de stations hangen.

Herentals steunt de mensenrechten! En u?
Ook dit jaar ondersteunt Herentals de eindejaarscampagne van Amnesty International. Deze campagne vindt plaats van 6 tot 10 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 staat op de kerstmarkt met kaarsen.
Meer informatie: Amnesty International, www.aivl.be
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1 DAG NIET
Tweede informatievergadering over Begijnhofpark
In opdracht van het stadsbestuur werkt het landschapsarchitectenbureau Atelier Parkoer een visie uit voor het nieuwe Begijnhofpark. De infowandeling op 8 november
was een succes. Vele aanwezigen verkenden het gebied en gaven waardevolle ideeën
voor de verdere ontwikkeling ervan. Op zaterdag 27 december organiseert het bureau een tweede infowandeling waarbij het de visie en het ontwerpvoorstel toelicht.
U bent van harte welkom. De infowandeling start om 10 uur in de grote benedenzaal
van het administratief centrum (Augustijnenlaan 30).
Ondertussen kunt u op eigen houtje een verkennende wandeling maken met behulp
van een handig fotoboek dat u vindt op www.herentals.be/begijnhofpark. U kunt uw
ervaringen over het gebied bezorgen aan de dienst milieu in het administratief centrum.

Kappingen in de omgeving van de Toeristentoren
In opdracht van het OCMW voert een aannemer een groot aantal dunningskappingen
uit op de Kempense Heuvelrug, in de omgeving van de Toeristentoren. Doordat concurrerende bomen weggenomen worden, krijgen mooiere bomen meer groeikansen.
Tussen december 2014 en het einde van volgend jaar wordt er in totaal 4.817 m3
naaldhout gekapt. Tijdens het broedseizoen van de vogels (van 1 april tot 30 juni) en
tijdens de schoolvakanties mag er niet gekapt worden. De aannemer zorgt ervoor dat
de paden en wegen vrij blijven.
Meer informatie: Agentschap voor Natuur en Bos, Eddy Vercammen, gsm 0478-45 45 47
eddy.vercammen@lne.vlaanderen.be

Informatieavond over de Hellekens
In de jaren zestig werd het terrein tussen de Kleine Nete en de Sint-Jobsstraat opgespoten met zand dat afkomstig was van de verbreding van het Albertkanaal. Om bij te
dragen aan het ecologische herstel van de Kleine Nete en om meer waterberging te
creëren in de vallei, willen de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) en het Agentschap
Natuur en Bos (ANB) het terrein ter hoogte van de Hellekens weer afgraven.
De VMM lanceerde dit project in 2008 en werkte de afgelopen jaren voort aan de plannen. Voor de werkzaamheden echt beginnen, willen de VMM en het ANB de buurtbewoners inlichten. U bent welkom op het infomoment op donderdag 4 december om 20
uur in de grote benedenzaal van het administratief centrum (Augustijnenlaan 30).
Meer informatie: Vlaamse Milieumaatschappij (VMM), Stoffel Moeskops,
tel. 03-224 63 84, s.moeskops@vmm.be

Actiedag tegen
woninginbraken
Op donderdag 11 december neemt Herentals
deel aan de actiedag tegen woninginbraken.
Onder de noemer ‘1 dag niet’ willen het stadsbestuur en de Lokale Politie Neteland, samen
met u, inbrekers een halt toe roepen. Vanaf 18
uur bent u welkom op een informatieavond in
zaal ’t Hof. U krijgt er uitleg over de buurtinformatienetwerken (BIN’s) en over het gratis diefstalpreventieadvies van de stad. Daarna kunt
u op de preventiemarkt alles te weten komen
over camerabewaking, alarminstallaties, hekken, kluizen en andere manieren om uw woning
te beveiligen. De gemeenschapswachten zijn
ook aanwezig en graveren gratis uw fiets.
Hebt u zelf een idee om in uw buurt een actie
tegen woninginbraken te organiseren? Laat het
weten aan de dienst preventie of post uw initiatief op www.1dagniet.be. Op deze website vindt
u ook meer uitleg, inspiratie en promotiemateriaal.

Voorkom woninginbraak
tijdens de donkere
wintermaanden
• Maak uw huis goed zichtbaar met binnen- en
buitenverlichting en een laag gesnoeide voortuin.
• Vergeet de zij- en achterkant niet want daar
slaan ongewenste gasten bij voorkeur toe.
• Help de inbreker niet: berg uw ladder en tuingereedschap goed op.
• Leg waardevolle voorwerpen uit het zicht, registreer en fotografeer ze.
• Beheer uw sleutels goed. Leg ze niet onder de
deurmat of in de bloembak.
• Sluit altijd alle ramen en deuren, zelfs als u
maar enkele minuten weg bent. Vergeet ook
de garage, het tuinhuis en het kelderraam niet.
• Geef uw huis een bewoonde indruk als u op
vakantie bent. Vermijd een volle brievenbus
en maak goede afspraken met de buren.
Meer informatie
• dienst preventie, administratief centrum,
Augustijnenlaan 30, tel. 014-28 50 50,
preventie@herentals.be
• Lokale Politie Neteland, Molenvest 23,
tel.014-24 42 00, info@politieneteland.be
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PROGRAMMA cc ’T SCHALIKEN
SKaGeN
DeKleineOorlog

Vrijdag 5 december om 20 uur in de schouwburg
Inleiding: 19.15 uur
Met DeKleineOorlog zoomt Valentijn Dhaenens in op
een veldhospitaal tijdens de Eerste Wereldoorlog. Daar
laat hij dokters, verpleegsters, gewonde soldaten en
moeders aan het woord. Valentijn speelt alle personages zelf: verpleger, gewonde, moeder en
zoon worden in deze monoloog één. Valentijn Dhaenens is theater- en filmacteur en medeoprichter van het theatergezelschap SKaGeN. In 2009 liet hij een onvergetelijke indruk na met
zijn monoloog DegrotemonD, waarmee hij geselecteerd werd voor Het Theaterfestival.
Toegang: 14 euro / 11 euro (Vriendenpas)

Pantalone
Karussell (+2 jaar)

Zondag 7 december om 14.30 uur
in de schouwburg
In Karussell nemen een viool, een cello en een accordeon u mee op een klank- en kleurrijke reis.
Alles is rond: de zon, de maan, de zee en ook de
sneeuwman. Spreken kan hij niet, zingen ook niet,
en toch klopt zijn hart vol levenslust. Onder impuls van artistiek leider Filip Bral creëert Pantalone bijzondere muziektheaterproducties. De rode draad is de muziek van waaruit Pantalone
een wereld vol poëzie, kleur, vorm, beweging en spel oproept.
Toegang: 8 euro / 5 euro (Vriendenpas)

Nigel Williams
Beken(d)t

Vrijdag 19 december om 20 uur in de schouwburg
In zijn zesde zaalshow Beken(d)t poneert Nigel Williams stellingen die hij uitwerkt om, aan de hand van de actualiteit, tot een
aantal opmerkelijke conclusies te komen. De Britse Antwerpenaar zit ondertussen vijftien jaar in het vak. Nadat hij in 2000
Humo’s Comedy Cup won, speelde hij vijf succesvolle theatertournees en was hij te zien in de tv-programma’s Comedy Casino,
Volt en De Rechtvaardige Rechters.
Toegang: 16 euro / 13 euro (Vriendenpas)

Laura Tèm en Inti de Maet
Boke Hertals

Donderdag 18 december om 12.15 uur in de foyer
Met Yo no canto por cantar brengen Laura Tèm en
Inti de Maet een eerbetoon aan Mercedes Sosa en
aan andere Zuid-Amerikaanse artiesten. Yo no canto por cantar is een prachtige, muzikale en persoonlijke zoektocht naar de Argentijnse volksmuziek.
Toegang: gratis
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De Schedelgeboorten
Het beste van
De Schedelgeboorten

Woensdag 17 december om 20 uur
in de schouwburg
De Schedelgeboorten brengen een
bloemlezing van hun beste liedjes, de
gekste acts en leukste babbels. Tijdens
hun twintigjarige bestaan hebben De
Schedelgeboorten heel wat watertjes, stinkende sloten en klaterende
watervallen doorgezwommen. Nu is
de tijd aangebroken om even op een
luchtmatras in zee te drijven. Of in de
oceaan. In ieder geval waar de watertjes samenkomen, om daar weer te
verdampen.
Toegang: 18 euro / 15 euro (Vriendenpas)

Mosa Trio
De grote meesters
(aperitiefconcert)

Zondag 21 december om 11 uur in de
Lakenhal
Mosa Trio speelt een programma met
pianotrio’s van Joseph Haydn en Felix
Mendelssohn. Het muziekstuk van de
hedendaagse Nederlandse componist Roel van Oosten vervolledigt dit
aperitiefconcert. Sinds de oprichting
in 2010 heeft Mosa Trio veel van zich
laten horen in binnen- en buitenland.
In 2012 won het trio zowel de vakjury- als de publieksprijs van de Storioni
Ensemblewedstrijd. In 2013 won het
pianotrio de derde prijs tijdens het
Concours International de Musique de
Chambre d’Illzach.
Toegang: 12 euro / 9 euro (Vriendenpas),
inclusief aperitief

FILM
Love Talks
The Perks of Being a Wallflower
Maandag 29 december om 19 uur in de schouwburg

Op maandag 29 december vindt in de schouwburg
van ’t Schaliken de première plaats van de kortfilm
Love Talks. De film werd in Herentals opgenomen
en duurt ongeveer een kwartier. De film gaat over
een twintigjarige, depressieve jongen die zijn leven weer op de rails probeert te krijgen. Hij gaat
op zoek naar de ware liefde, en die komt uit onverwachte hoek. Love Talks is een realisatie van 5 Production Films 2014, een initiatief van Loïc Dillen en
enkele van zijn creatieve medestudenten van kOsh
Campus Bovenrij.
Na de pauze staat er nog een langspeelfilm op
het programma: The Perks of Being a Wallflower.
Charlie is een teruggetrokken, onpopulaire tiener
en door zijn sociaal onaangepaste karakter blijft
hij een muurbloempje. Hij probeert op zijn eigen
manier vat te krijgen op de wereld van afspraakjes, familiedrama’s, seks en drugs. Gelukkig heeft
hij vrienden die hem daar af en toe bij helpen. De
film duurt 103 minuten.
Toegang: 5 euro / 3,50 euro (Vriendenpas)
Het ticket is geldig voor beide films.

The Reunion

Dinsdag 30 december om 20 uur in de
schouwburg

De Zweedse kunstenares Anna Odell is
niet uitgenodigd op de reünie van haar
vroegere klasgenoten, twintig jaar na het
eindexamen. Toch komt ze onverwacht
langs en confronteert ze haar pestkoppen
met het verleden.
The Reunion is een Zweedse film uit 2013
van regisseur Anna Odell. De film is gebaseerd op haar eigen ervaring als slachtoffer van pesterijen op school. De film duurt
88 minuten.
Toegang: 5 euro / 3,50 euro (Vriendenpas)

Vestiaire for Life

Labyrinthus (+9 jaar)

Dinsdag 30 december om 14.30 uur in de schouwburg
Labyrinthus is een Belgische film uit 2014 van de
regisseur Douglas Boswell. In deze fascinerende
jeugdfilm is de grens tussen de online en de echte
wereld soms erg vaag. De veertienjarige Frikke
ontdekt bij toeval een computerspel waarin enkele
van zijn vrienden terechtgekomen zijn. Alleen Frikke kan hen eruit bevrijden. In een race tegen de
tijd gaat hij op zoek naar het kwade meesterbrein
achter dit gemene spel. Zo hoopt hij zijn vrienden
te redden. De film duurt 99 minuten.
Toegang: 5 euro / 3,50 euro (Vriendenpas)

Met de actie Vestiaire for Life zamelt
cultuurcentrum ’t Schaliken geld in voor
Music for Life. Wie tussen 1 en 20 december gebruikmaakt van de bewaakte gratis
vestiaire in de foyer, kan vrijblijvend een
gift doen. De opbrengst gaat naar het Kinderkankerfonds, een organisatie die zich
inzet voor een betere levenskwaliteit van
kinderen met kanker en hun gezin.

Info en tickets:

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

december 2014

5

JEUGD & SPORT
Grabbelpas kerstvakantie:
De wondere wereld van het water

Nog plaatsen vrij voor de
sportkampen

Maak je borst maar nat en hijs de zeilen! Tijdens de kerstvakantie (op maandag 22, dinsdag 23, maandag 29 en
dinsdag 30 december) neemt de Grabbelpas een duik
in de wondere wereld van het water. We gaan op avontuur naar Aquatopia en Hidrodoe, we knutselen kwallen
en kijkdozen met zicht op zee en we maken kennis met
Wopke het waterelfje. Het volledige programma vindt u op
www.jeugddienstherentals.be.
De inschrijvingen voor de
Grabbelpas starten op
maandag 1 december om
17 uur, zowel online als
bij de jeugddienst in het
Stadspark. Vanaf dinsdag
2 december kunt u ook telefonisch inschrijven (tel.
014-21 21 86). Vergeet niet
dat u om deel te nemen een
Grabbelpas voor 2014 nodig
hebt. Hij kost vijf euro en u
kunt hem bestellen bij de
jeugddienst.

Op maandag 22 en dinsdag 23 december
kunnen kinderen en jongeren van zes tot
zestien jaar deelnemen aan sportkampen
in De Vossenberg. Ze maken kennis met
veel verschillende vormen van sport, zoals
balspelen, schaatsen en bowling. De deelnameprijs voor deze kampen bedraagt
30 euro per persoon. Inschrijven kan via
www.uitinherentals.be/sportkampen.
Meer informatie: dienst sport, De
Vossenberg, Markgravenstraat 93,
tel. 014-28 52 50, sportdienst@herentals.be

Schenk een gesprek aan
een kind

Kunstbende zoekt jong talent
Ben je tussen 13 en 19 jaar oud en heb je een
passie voor kunst? Dan is het tijd om je kans te
wagen bij de Kunstbende. De wedstrijd is verdeeld in verschillende categorieën: mode, performance, beeldende kunst, foto, film, dans, dj,
txt en muziek. Schrijf je snel in op www.kunstbende.be en toon je talent op zondag 8 maart
2015 in De Warande in Turnhout.

Nieuwjaarszangers welkom aan de Lakenhal
Op oudejaarsdag trekken de Herentalse kinderen massaal de straat op om hun nieuwjaarswensen rond te zingen. De jeugdraad ontvangt de nieuwjaarszangers op woensdag
31 december tussen 9 en 12 uur voor de Lakenhal en trakteert hen op een wafel en een
warme chocolademelk.

Al meer dan dertig jaar biedt Awel een
luisterend oor aan kinderen en jongeren.
Het voorbije decennium evolueerde de
vroegere Kinder- en Jongerentelefoon
naar een hulp- en informatielijn met ook
e-mail, chat en een forum. Om een antwoord te kunnen bieden op het stijgend
aantal oproepen en om gepast te kunnen
reageren op de nieuwe media, heeft Awel
ook meer financiële middelen nodig.
Daarom vraagt Awel u om een gesprek te
schenken aan een kind of jongere. Dat kan
door 12 euro te storten op het rekeningnummer BE32 0011 8517 5302. Vanaf een
schenking van 40 euro bezorgt Awel u een
fiscaal attest. Vermeld daarom uw naam
en e-mailadres in de mededeling.
Meer informatie: Sibille Declercq,
tel. 02-534 37 43 of sibille@awel.be

Meer informatie

Dienst jeugd en internationale samenwerking, Stadspark z/n, tel. 014-21 21 86,
jeugddienst@herentals.be, www.jeugddienstherentals.be, www.facebook.com/
jeugddienst.herentals

6

december 2014

VLOT OP STAP IN HERENTALS
Kerstinkopen in Herentals

Parkeren

Met meer dan 150 handelszaken en meer dan 22.000 vierkante meter
verkoopsruimte is Herentals een groeiend winkelcentrum. De handelaarsvereniging Thals en het stadsbestuur slaan graag de handen in elkaar om
het u naar de zin te maken in dit ondernemende Herentals. Zo kunt u in
de weekends van 13 en 14 december en 20 en 21 december gezellig kerstinkopen doen in het centrum van Herentals. De winkels zijn open en de
Zandstraat is autovrij. Op vrijdag 19 december blijven de winkels open tot
20 uur.

De handelaars in het stadscentrum zijn ook met de wagen
gemakkelijk bereikbaar. Alle parkeerterreinen bevinden
zich op wandelafstand van de winkelstraten. Op de Augustijnenlaan, de Belgiëlaan, de Molenvest en aan het station kunt u gratis parkeren. Voor een korte winkeluitstap
kunt u ook in de meeste centrumstraten gratis parkeren.
In deze ‘blauwe zone’ moet u van 9 tot 18 uur uw parkeerschijf gebruiken, behalve op zondagen en feestdagen.
Parkeren met een parkeerschijf kan maximaal twee uur.

Wie in december komt winkelen in Herentals, Noorderwijk en Morkhoven
maakt bovendien kans om een auto te winnen. Meer informatie over de
wedstrijd vindt u op pagina 8.

Kom te voet of met de fiets
Het stadscentrum van Herentals is perfect te voet en met de fiets bereikbaar. Op tal van plaatsen vindt u fietsenstallingen, waaraan u uw fiets veilig kunt vastmaken. Van autobestuurders wordt verwacht dat ze in een
zone 30 trager rijden en uit hoffelijkheid voorrang verlenen aan andere
weggebruikers. Voetgangers mogen er overal oversteken, op voorwaarde
ze dat op een verantwoorde manier doen.
Verder is de stad ook goed bereikbaar met de bus of met de trein. Uw
familie of vrienden buiten Herentals kunnen dus ook altijd mee op winkeltocht.

TIP

In het station van Herentals bevindt zich een verhuurpunt van Bluebikes. Wie Herentals bezoekt met de trein of met de bus, kan hier voor
weinig geld een comfortabele stadsfiets huren. Meer informatie op
www.blue-bike.be.

Betalend parkeren kan op de Grote Markt, achter zaal ’t
Hof en hotel Karmel, aan de Sint-Waldetrudiskerk en in
de Zandstraat, de Bovenrij, het Hofkwartier en de Fraikinstraat. Aan de parkeerautomaten kunt u trouwens niet alleen met munten betalen, maar ook met een bankkaart,
een sms of een online-app.

TIP

Wie korter dan vijftien minuten parkeert, kan een
gratis ticket nemen. Zo kunt u snel een winkel binnenspringen voor een kleine aankoop.
Langs de ring en in de binnenstad staan verkeersborden
die de parkeerzones in de stad aanduiden. Er zijn zes parkeerzones: zone Centrum (de vroegere P-route langs de
Augustijnenlaan en Belgiëlaan), zone Ziekenhuis, zone Station, zone Schaliken, zone Bovenpoort en zone Kerkplein.
Elke parkeerzone heeft een eigen kleur. Als u de kleur van
een bepaalde zone volgt, komt u automatisch op de parkeerplaats in kwestie terecht.

Meer informatie

Technische dienst, administratief centrum,
Augustijnenlaan 30, tel. 014-28 50 50,
info@herentals.be, www.herentals.be/parkeren
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xmas
shopping

Zondag 14 en 21 december
Vrijdag 19 december

Doe je eindejaarsaankopen in
Herentals en wie weet kan je deze
KIA Picanto strikken!
Dit jaar geven we ook enkele
speelgoedauto’s weg!

winkels open van 13 tot 17 uur
nocturne tot 20 uur
Kom shoppen bij onze deelnemende handelaars
in Herentals, Noorderwijk en Morkhoven tijdens de
eindejaarsperiode (1 tem 31 december)! Verzamel 10
unieke stempels en maak kans op deze KIA Picanto.

Deelnemende handelaars:
Herentals Centrum

eindejaars-actie

win deze auto
van 1 t.e.M. 31 december

AD DELHAIZE / ANIMAL PLANET / AUDIONOVA HOORCENTRUM
/ BELLEVILLE LEATHER & LUGGAGE / BELLO / BE SHOES /
BLOKKER / BOETIEK MONJA / BRAX / CAFE BRIGAND / CAFE
DRUYTS / CAFE ‘T THEATER / CARO / CARRE / CASA / ZIGGYCÉCIL / CLUB HUMAN / DASKALIDES / DE CEUSTER INTERIEUR
/ DE HERDT / DE LANGE MUUR / DE MANGERIE RESTAURANT
/ DE ZALM / DE ZANDLOPER / DEBORAH BIJOUX / D DESSOUS
/ DEMOLDER LINGERIE / DEN BEIAARD / DE POSTERIJEN / DI /
DROOGKUIS VAN ENDE & ROXY / ESPRIT / FIGLI / FORMEN / FOTO
HERMANS / FRED & GINGER / GEISHA / GERRY WEBER / GIFT&GO
/ GILDENHUIS / GOLDIE / GORIS / HEMA / HEYLEN VASTGOED
/ HOORCENTRUM AERTS / HUIS HAEST / JETAIRCENTER /
JUWELIER GIJSEMBERG / JUWELIER MULDERS / KAMIZE / KIDS
KINDERKLEDING / L. ZWIJSEN OPTICS / LA SORELLA / LIMO &
CO / LOUISE SHOP / MARIDADI / MAXIM’S / MEXX / MOBISTAR
CENTER / MODES CLIMAN / MOONSHINE TATTOO / MULLER /
NEGRESCO DELICIOUS / NEGRESCOLIVING / O’DET / OPTIEK GUY
FREDERIX / OPTIEK R. HAERENS / ORIGINALS DENIM HEAVEN /
PACO SNACK / PANOS / PAREXEMPLE / PARFUMERIE ILSE BILSEN
/ PARFUMERIE SUBLIM / PARIS LONDRES SCHOENEN / PASSE
PARTOUT / PINGUIN / ROLUPO / SCAPA of Scotland / SCHOENEN
LABRO / SCHOENEN TORFS / SNOEYS / SOFIE / S&V / STANDAARD
BOEKHANDEL / ‘T BRILLENHUIS / TAI-TON / TASSE TOUT /
TELENETSTORE / TODOS / UNICO / UNIVERS / VAN DER LINDEN /
VERITAS / VERO MODA (EXES) / VERWIMP / VINTERRA / ZEEMAN

Randstraten

i.s.m.
P EETERS H ERENTALS

Dit jaar geven we ook
enkele speelgoedauto’s weg!

ARC / (Arijs)BLUE MYTILUS / ARKADES / BABYSPECIAALZAAK
MAYA / BOEKHANDEL BERT VAN SANDE / CAFE DEN THIJS / C
& A / DE BLAUWE ZEBRA / E5-MODE / FLORENTINES / GARAGE
PEETERS / GB - ALMA / HELSEN NV / HENDRICKX FIETSEN
/ HERENKLEDING WELLENS / HUBO / KAPSALON LUTGART /
LINGERIE DIANA / MAES DEKOR / ONYX-FACE MANAGEMENT
/ PAIN PARISIEN / PERGAMENE / SPAR MOLEKENS / VAN
ECCELPOEL / VAN LOOY / VINHMM / WELLENS WOMEN / XXXX
TRAVEL

Noorderwijk - Morkhoven

www.helemaalherentals.be
Fietsen
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BAKKERIJ VERMEULEN / DAAN OPTIEK / DE GRABBELTON / DE
MALLEMOLEN-SPEELGOED / DRANKENHANDEL VERREYDT / HET
BROODPALEIS / MANNEQUIN / ’T ZUIDERHUIS

P EETERS H ERENTALS

Meest actuele lijst op www.helemaalherentals.be

KERSTMIS IN DE STAD
Kerstmarkt op de Grote Markt
Op zondag 14 december vindt de jaarlijkse kerstmarkt plaats op de Grote Markt. Van 13 tot
18 uur is er pret voor de hele familie. Aan de kraampjes vindt u leuke cadeaus, originele decoratie en winterse lekkernijen. De Kerstman is ook van de partij en krijgt gezelschap van een
ballonnenplooier. Kinderen kunnen ook een gratis ritje met een koets maken. In de Lakenhal
kunnen de kleinsten zich tussen 14 en 17 uur laten schminken en luisteren naar een spannend
kerstverhaal.
Om 16 uur start de avondkerstmarkt aan de andere kant van de Grote Markt. Herentalse verenigingen bieden er allerlei lekkers aan en de Magnet Coverband staat in voor de muziek. De
acteurs van Theaterspektakel zorgen voor een vrolijke noot in de levende kerststal.
Om de kerstmarkt een extra gezellige sfeer te geven, vragen wij ieder jaar aan de standhouders
om hun kraam te versieren. Wie het origineelst uit de hoek komt, mag het volgende jaar gratis
deelnemen. In 2013 waren er twee winnaars: Bond Zonder Naam en Ziekenzorg Sint-Jan.

Kerstwandelingen
Op zondag 28 december kunt u weer deelnemen aan een sfeervolle kerstwandeling. Tussen
16 en 18 uur vertrekt er om de twintig minuten een wandeling aan de kerststal op de Grote
Markt. De gidsen nemen u mee op een verrassende wandeling door het historisch centrum.
Onderweg kunt u genieten van muziek, vertellingen, een hapje en een drankje. Omdat het aantal deelnemers beperkt is, moet u vooraf inschrijven. Dat kan vanaf maandag 1 december op
www.herentals.be/kerstwandeling of bij de dienst toerisme. Deelnemen kost 3 euro. Kinderen
tot en met tien jaar betalen 1 euro.
Meer informatie: dienst toerisme, Grote Markt 35, tel. 014-21 90 88, toerisme@herentals.be

Kerstmis in Noorderwijk
De gemeenschapsraad van Noorderwijk organiseert op vrijdag 19 december voor de zestiende keer
een kerstmarkt op het Dorpsplein. De kerstmarkt begint om 18 uur en eindigt om middernacht.
Verenigingen, wijken en andere deelnemers kunnen zich nog inschrijven tot zondag 14 december.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Benny Nuyts via benny.nuyts@skynet.be.
Samen met de kerstmarkt gaat ook de Kerstkeet open, die de gemeenschapsraad samen met
andere verenigingen uitbaat. De Kerstkeet blijft open tot en met 4 januari (uitgezonderd op 24,
25 en 31 december en 1 januari).

Geschenkenbeurs
van de Wereldwinkel
Op zaterdag 13 en zondag 14 december organiseert de
Wereldwinkel zijn jaarlijkse geschenkenbeurs. Die vindt
van 10 tot 17 uur plaats in de foyer van cc ’t Schaliken.
De producten van de Wereldwinkel komen zonder uitzondering voort uit eerlijke handel. Loop dus zeker eens
binnen wanneer u de kerstmarkt bezoekt en geef uw
kerst- en nieuwjaarsgeschenken een exotisch tintje.
Elke bezoeker krijgt een gratis drankje.

Kaarsenactie Bond
Zonder Naam
Voor mooie, persoonlijke geschenken
bent u bij de Bond Zonder Naam aan
het juiste adres. Naast de nieuwe kalender voor 2015 vindt u er sierkaarsen, boeken en allerhande mooie hebbedingetjes. Er zijn dit jaar verschillende nieuwigheden, zoals slabbetjes
met een leuk opschrift, geboortekaarsen en de bokesrol, een ecologisch
herbruikbare lunchverpakking. Alle
geschenken betekenen een positief
verschil voor mens en milieu. Ze zijn
te koop in de huiswinkel van de familie Horemans - Van Lommel en op de
kerstmarkten in Herentals en Noorderwijk.
Meer informatie: familie Horemans Van Lommel, Lindenlaan 10,
gsm 0497-26 27 16
www.bzn.be

Kerstconcert van
kamermuziekensemble
Luciano
Op zondag 14 december om 15 uur
houdt kamermuziekensemble Luciano samen met het gemengd koor De
Vedel uit Turnhout een kerstconcert
in de Sint-Catharinakerk op het Begijnhof. Met muziek van Bach tot Zavateri proberen zij het mysterie van
de geboorte te doorgronden en weer
te geven in klanken die beroeren en
ontroeren. Kaarten kosten 10 euro in
voorverkoop en 12 euro aan de kassa.
Voor kinderen jonger dan twaalf jaar is
de toegang gratis.
Meer informatie en reservaties:
tel. 014-21 68 03, gsm 0472-53 19 78
(tussen 16 en 22 uur),
www.lucianokamermuziek.be
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KERSTMIS IN DE STAD
Theaterspektakel – Moord in de kerststal
Op tweede kerstdag gaat Theaterspektakel in première met Moord
in de kerststal. Hiermee zorgen zij in samenwerking met regisseur
Michai Geyzen, kinderkoor W.A.N.T.E.D. en Balance Health Center
voor een Vlaamse primeur op Herentalse bodem. Moord in de kerststal vertelt het klassieke kerstverhaal met een onvervalste knipoog
naar de spannende speurneusverhalen van Agatha Christie. De hilarische figuren, gekke situaties en een flinke dosis muziek maken van de
voorstelling de perfecte kerstuitstap voor de hele familie.
De voorstellingen
vinden plaats op
vrijdag 26, zaterdag 27 en zondag
28 december, telkens om 20 uur.
Op zaterdag en
zondag zijn er ook voorstellingen om 15 uur. U kunt tickets bestellen
via cc ’t Schaliken (www.schaliken.be, tel. 014-28 51 30). De toegang
bedraagt 11 euro, 10 euro (-26 jaar, +55 jaar, groepen vanaf 15 personen) of 6 euro (-15 jaar).
Meer informatie: www.theaterspektakel.be

U zijt wellekome
Canta Libre, Sint-Ceciliakoor,
Toneelvrienden en het Davidsfonds organiseren op
tweede kerstdag een gezellige kerstsamenzang. De voorstelling vindt plaats in de SintBavokerk in Noorderwijk en
begint om 19.30 uur. U Zijt Wellekome is oorspronkelijk een initiatief
van het overkoepelende Davidsfonds maar de afdelingen Herentals
en Noorderwijk-Morkhoven blijven deze samenzang om de twee jaar
in hun deelgemeente organiseren. Op het programma staan kerstliedjes, kersttafereeltjes en een samenzang . Na de voorstelling is er
in de feestzaal van oud-brouwerij Sint-Bavo (Brouwerijstraat) nog
een receptie. U betaalt een vrije toegangsbijdrage. Eventuele winst
gaat naar een goed doel.

aankondigingen
Herfst- en Winterwandelingen
Ook deze herfst en winter kunt u op zondag gratis wandelen
onder begeleiding van een gids. De wandelingen vertrekken
om 14.30 uur vanuit een Herentalse horecazaak en komen daar
twee uur later ook aan. U kunt telkens kiezen tussen een korte
en een lange wandeling. Deze maand is er enkel een wandeling
op zondag 7 december. Die vertrekt aan Hidrodoe (Haanheuvel
7). Inschrijven is niet nodig en deelnemen is gratis. De volledige
kalender vindt u op www.uitinherentals.be/toerisme en in de
brochure bij de dienst toerisme.
Meer informatie: dienst toerisme, Grote Markt 35,
2200 Herentals, 014-21 90 88, toerisme@herentals.be

Concert van ’t jaar
Op zondag 7 december kunt u in zaal ’t Hof het Concert van ’t
jaar bijwonen. Vanaf 14.30 uur brengt Music-Band Avanti een
gevarieerd programma met bekende muziek. De muzikanten repeteren wekelijks met veel plezier en willen het resultaat aan
iedereen laten horen. Speelde u zelf ooit een instrument, dan
kunt u misschien eens mee komen repeteren. Het Concert van
’t jaar is de ideale gelegenheid om Music-Band Avanti te leren
kennen. De toegang is 5 euro.

Later begint vandaag
Op woensdag 3 december is professor Manu Keirse van 20 tot
22.30 uur te gast in de parochiezaal van Morkhoven (Goorstraat
1). Hij vertelt u hoe u zich kunt voorbereiden op de laatste periode van uw leven en beantwoordt uw vragen over wilsbeschikking, palliatieve zorg en euthanasie. De voordacht is een organisatie van KVLV gewest Herentals. De toegang bedraagt 8 euro
voor KVLV-leden en 12 euro voor niet-leden.
Meer informatie en inschrijvingen: gsm 0473-27 24 68,
walter.bea@skynet.be

Extra openingsuren dienst toerisme
Om u tijdens de eindejaarsperioden beter van dienst te zijn, is de
dienst toerisme open op zondag 14 en 21 december, telkens van
13 tot 17 uur. Als u op zoek bent naar het ideale eindejaarscadeau,
kunt u bij de dienst toerisme Helemaal Herentals Kadocheques
kopen. Met deze cadeaucheques kunt u terecht in de meeste handelszaken in het centrum van Herentals. Een volledige lijst van de
deelnemende handelaars vindt u op www.helemaalherentals.be.
De dienst toerisme is gesloten op 25 en 26 december en 1 januari.
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Expo
Euthanasie: wat en hoe?
De wet op euthanasie bestaat in ons land al sinds 2002. Toch bestaat er nog steeds
grote verwarring over wat het begrip precies inhoudt. Wilt u graag meer te weten
komen, kom dan op woensdag 10 december naar de infoavond Euthanasie: wat en
hoe?. De lezing vindt plaats van 19.30 uur tot 21.30 uur in de lokalen van CAW De
Kempen (Hofkwartier 23).
Annik Janssens, psycholoog bij het Palliatief Netwerk Arrondissement Turnhout
(PNAT) legt uit wat het verschil is tussen euthanasie, pijnbestrijding en palliatieve
zorg en verduidelijkt onder meer wie er om euthanasie kan vragen en welke procedure u moet volgen. De lezing is een organisatie van Davidsfonds Herentals in samenwerking met Vormingplus Kempen. De toegang bedraagt 4 euro. Iedereen is welkom,
maar u moet zich wel vooraf inschrijven.
Meer informatie en inschrijvingen: Jef Haest, gsm 0472-46 14 49, jefhaest@hotmail.com

PIDPA: Ontwikkelingsprojecten gezocht!

My Name Is Artist
Verzamelaar Hugo Voeten en curator Vessela
Nozharova verzamelden een vijftigtal schilderijen, tekeningen en installaties van zeventien
hedendaagse kunstenaars uit België, Bulgarije,
Italië, Roemenië en Rusland. De kunstwerken
slaan een brug tussen de omvangrijke kunstcollectie van Hugo Voeten en de nieuwe generatie
kunstenaars. Ecologie, het stadsleven, liefde en
eenzaamheid zijn enkele voorbeelden van de
prangende thema’s die aan bod komen.
De tentoonstelling loopt van vrijdag 28 november
tot en met vrijdag 30 januari in Art Center Hugo
Voeten. U bent dagelijks welkom van 13.30 uur
tot 17 uur, uitgezonderd op zondag. De toegang
bedraagt 5 euro of 3 euro voor wie recht heeft op
korting (+65, -21, student of leraar).

PIDPA steunt elk jaar projecten die bijdragen tot de uitbouw van een duurzame watervoorziening en afvalwaterbehandeling. In 2015 maken ze daarvoor opnieuw een
budget van 60.000 euro vrij. Projecten kunnen voor 6 januari 2015 ingediend worden
bij: PIDPA communicatiedienst, Desguinlei 246, 2018 Antwerpen, hidroplus@pidpa.be.

Meer informatie: Art Center Hugo Voeten,
Vennen 23, gsm 0475-55 51 25,
www.artcenter.hugovoeten.org

Meer informatie: Greet Wils, tel. 03-216 86 74, hidroplus@pidpa.be.

On the Road

Schrijf u in voor de computerlessen van ’t Peeseeke
’t Peeseeke is een openbaar computerlokaal waar u gratis basiscursussen kunt volgen. Van 15 tot 19 december kunt u zich ter plaatse inschrijven voor de cursussen die
in het voorjaar van 2015 van start gaan: computerwegwijs, internet en e-mail, Word,
Excel, PowerPoint en digitale fotografie.
Tijdens de vrije inloopmomenten kunt u in ’t Peeseeke ook gewoon komen oefenen, internetten en mailen. Er is altijd een begeleider aanwezig die u kan helpen. ’t
Peeseeke is open op maandag, dinsdag, woensdag en donderdag van 13 tot 16 uur
en op vrijdag van 10 tot 12 uur.
Meer informatie: ’t Peeseeke, Lierseweg 132/A, tel. 014-24 66 97, info@peeseeke.be,
www.peeseeke.be

Op stap met de Gezinsbond
Lid zijn van de Gezinsbond heeft veel voordelen. Zo kunt u onder meer tegen een
vriendenprijs naar familievoorstellingen gaan, uw kinderen laten deelnemen aan
zwemlessen en gebruikmaken van de kinderoppasdienst. De Gezinsbond organiseert ook regelmatig activiteiten, zoals de winterwandeling op vrijdag 26 december.
Van 14.30 uur tot 16 uur kunnen jong en oud elkaar ontmoeten in de frisse boslucht. Iedereen is welkom, ook niet-leden. Deelnemen is gratis en inschrijven kan via
kids.gezinshondherentals@gmail.com.
Meer informatie: gezinsbondherentals.be, info@gezinsbondherentals.be,
tel. 014-21 17 42

In het atelier
schilderkunst van
de Academie voor
Beeldende Kunst
heerst er een
zeer open sfeer,
waar de studenten worden aangemoedigd om een eigen pad te
kiezen. De resultaten zijn dan ook persoonlijke
en verrassende schilderijen die getuigen van een
boeiende zoektocht. Daarbij is het onderweg (on
the road) zijn vaak belangrijker is dan de eindbestemming.
Van zaterdag 6 december tot en met woensdag
28 januari kunt u de werken van vierdejaarsstudenten May Brosens, Wim Van Tichelen en Marc
Spiessens bewonderen in de Vitrine (Markgravenstraat 77). De Vitrine is open op maandag,
dinsdag en woensdag van 13 tot 21 uur en op zaterdag van 9 tot 13 uur. Tijdens de kerstvakantie
is de tentoonstelling gesloten. De toegang is gratis. De officiële opening vindt plaats op woensdag 3 december om 20 uur.
Meer informatie: Stedelijke Academie voor
Beeldende Kunst, Markgravenstraat 77,
tel. 014-28 51 55

december 2014 11

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 22/11 TENTOON
tot 28/12

-subLUMINAL- / Kasteel Le Paige / Op vrijdag, zaterdag en
zondag van 14 tot 17 uur

Van 28/11 TENTOON
tot 30/01

My Name is Artist / Art Center Hugo Voeten, Vennen 23
/ Dagelijks open van 13.30 tot 17 uur (uitgezonderd op
zondag)

Van 29/11 TENTOON
tot 04/01

Marec – Jaaroverzicht in cartoons / Lakenhal / Op vrijdag,
zaterdag en zondag van 14 tot 17 uur

DI 02/12

RAAD

Gemeenteraad / Raadzaal administratief centrum, Augustijnenlaan 30 / 20 uur

SOCIO

Maak een origineel kerststuk voor weinig geld / De Cirkel,
Lierseweg 132 / Van 13 tot 16 uur / Info: Lieze, gsm 049724 19 78

WO 03/12 INFO

KVLV gewest Herentals – Later begint vandaag / Parochiezaal Morkhoven, Goorstraat 1 / Van 20 tot 22.30 uur

SOCIO

Speelgoedgeefplein / Zaal 't Hof / Van 13 tot 17 uur

DO 04/12

INFO

Informatieavond De Hellekens / Grote benedenzaal, administratief centrum, Augustijnenlaan 30 / 20 uur

VR 05/12

INFO

Mobiele Lijnwinkel / Lakenhal / Van 8.30 tot 14.30 uur

THEATER

SKaGeN – DeKleineOorlog / cc ’t Schaliken / 20 uur (inleiding om 19.15 uur)

Van 06/12 TENTOON
tot 28/01

ZO 07/12

DI 09/12

Herfst- en Winterwandeling / Hidrodoe, Haanheuvel 7 /
14.30 uur

MUZIEK

Music-Band Avanti – Concert van ’t jaar / Zaal ’t Hof, Grote
Markt 41 / 14.30 uur

FAMILIE

Pantalone – Karussell (+2 jaar) / cc ’t Schaliken / 14.30 uur

TUIN

De Volkstuinen – les over composteren en bemesten /
Eetzaal kOsh Campus Scheppersstraat / 10 uur

UIT

Naturpunt Nete en Aa – Turen naar vogelkuren / Vogelkijkhut Snepkensvijver, Lichtaartseweg / Van 9 tot 11 uur

INFO

Zitdag Infopunt Dementie / ’t Convent, Begijnhof 17 / Van
14 tot 16 uur

SENIOR

Grijze panters – kerstviering / ’t Convent, Begijnhof 17 /
Info: Ruf, tel. 014-21 12 69

DO 11/12

ZA 13/12

ZO 14/12

12

Davidsfonds Herentals in samenwerking met Vormingplus
Kempen – Euthanasie: wat en hoe? / CAW De Kempen,
Hofkwartier 23 / Van 19.30 tot 21.30 uur

Kerstconcert kamermuziekensemble Luciano / Sint-Catharinakerk / 15 uur

RAAD

Gemeenteraad / Raadzaal administratief centrum, Augustijnenlaan 30 / 20 uur

SOCIO

Familliegroep Dementie – Hoe de persoon met ernstige
dementie thuis helpen? / Clubhuis, Begijnhof 26/B (achter
Burchtstraat 22) / Van 19 tot 21 uur

WO 17/12 RAAD

DO 18/12

VR 19/12

ZA 20/12

ZO 21/12

VR 26/12

De Schedelgeboorten – Het beste van De Schedelgeboorten
/ cc ’t Schaliken / 20 uur

KERST

Kerstevenement / Stedelijke Academie voor Muziek,
Woord en Dans, Hikstraat 28 / Van 18 tot 21 uur

MUZIEK

Laura Tèm en Inti de Maet – Boke Hertals / Foyer cc ’t
Schaliken / 12.15 uur

SENIOR

Grijze panters – wandelen / 14 uur / Info: Yvonne, tel.
014-21 42 65

Kerstmarkt / Dorpsplein Noorderwijk / Vanaf 18 uur

KERST

X-mas Shopping / Stadscentrum / Winkels open tot 20 uur

HUMOR

Nigel Williams – Beken(d)t / cc ’t Schaliken / 20 uur

VROUW

Vrouwenraad – vergadering en kerstfeestje / Zaal ’t Hof,
Grote Markt 41 / Van 13.30 tot 16.30 uur / Info: Louisa Van
Sand, tel. 014-22 00 55

JAZZ

Augusto Pirodda Quartet – Jazzconcert / Zaal Ootello,
Ezaart 162, Mol / 20.15 uur

KERST

X-mas Shopping / Stadscentrum

KERST

Kerstconcert Flanders Gospel Choir / Evangelisch centrum,
Markgravenstraat 82 / 20 uur / Gratis toegang / www.
echerentals.be

KERST

Kerstman op de zondagmarkt / Augustijnenlaan

KERST

X-mas Shopping / Stadscentrum / Van 13 tot 17 uur

KLASSIEK

Mosa Trio – De grote meesters (aperitiefconcert) / Lakenhal
/ 11 uur

TUIN

De Volkstuinen – bloemschikken rond het thema kerst /
Eetzaal kOsh Campus Scheppersstraat / 10 uur

KERST

Davidsfonds – U zijt wellekome / Sint-Bavokerk

UIT

Winterwandeling van de Gezinsbond / Van 14.30 tot 16 uur
/ Info: kids.gezinsbondherentals@gmail.com

KERST

Theaterspektakel – Moord in de kerststal / cc ’t Schaliken
/ 20 uur

KERST

Theaterspektakel – Moord in de kerststal / cc ’t Schaliken /
15 en 20 uur

INFO

Infowandeling Begijnhofpark / Grote benedenzaal, administratief centrum, Augustijnenlaan 30 / 10 uur

KERST

Kerstwandelingen / Kerststal Grote Markt / Tussen 16 en
18 uur

KERST

Theaterspektakel – Moord in de kerststal / cc ’t Schaliken /
15 en 20 uur

Milieuadviesraad / Administratief centrum, Augustijnenlaan 30 / 20 uur

WERELDMUZIEK

Evo / CC Zwaneberg, Cultuurplein 1, Heist-op-den-Berg /
20 uur

KERST

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

KERST

X-mas Shopping / Stadscentrum

KERST

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

TENTOON

-subLUMINAL- – Nocturne / Kasteel Le Paige / 19 tot 22 uur

KERST

Kerstmarkt / Grote Markt / Vanaf 13 uur

KERST

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

MA 29/12 FILM

KERST

X-mas Shopping / Stadscentrum / Van 13 tot 17 uur

DI 30/12

KERST

Kerstmarkt Bremdael / Ernest Claesstraat 54 / Van 13.30
tot 17 uur
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ZO 28/12

Kerstkeet / Dorpsplein Noorderwijk

KERST

RAAD

ZA 27/12

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

HUMOR

Van 19/12 KERST
tot 04/01

May Brosens, Wim Van Tichelen en Marc Spiessens – On
the Road / De Vitrine, Markgravenstraat 77 / Open op
maandag, dinsdag en woensdag van 13 tot 21 uur en op
zaterdag van 9 tot 13 uur

UIT

WO 10/12 INFO

DI 16/12

KERST

Film – Love Talks (kortfilm) en The Perks of Being a Wallflower (langspeelfilm) / cc ’t Schaliken / 19 uur

FILM

Film – Labyrinthus / cc ’t Schaliken / 14.30 uur

FILM

Film – The Reunion / cc ’t Schaliken / 20 uur

BURGERZAKEN
Geboorten

actieve senior
OKRA Sint-Waldetrudis
Elke dinsdag

Sportcomplex De Vossenberg / Van 14 tot 15 uur
Info: Suzanne Noyen, tel. 014-23 10 34
Fietsen
Vertrek aan de Sint-Waldetrudiskerk / 13.30 uur
Info: Adolf Fioole, tel. 014-22 22 93
Petanque 't Convent / Van 13.30 tot 17 uur
Info: Wies Lathouwers, tel. 014-21 53 37
LineSportcomplex De Vossenberg / Van 13.30 tot
dancen
15 uur / Info: Wieza Bosmans, tel. 014-21 87 78
Turnen

Elke woensdag
Elke donderdag
Elke donderdag

OKRA Sint-Antonius
Elke maandag

Petanque 't Convent / Van 14 tot 17 uur

Elke woensdag

Fietsen

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

24/09 Floris, zoon van Caroline Ceulemans en Stefan Borghs
29/09 Dilicio, zoon van Jeanette Kentie en Irnie Boobe
30/09 Vince, zoon van Daisy Verstricht en Jean-Pierre Op de Weerdt
30/09 Jules, zoon van Kelly Vloemans en Kristof Tops
30/09 Wis, dochter van Evi Budts en Stijn Van Turnhout
01/10 Jutta, dochter van Bieke Lathouwers en Pieter Ertveldt
03/10 Alexandra, dochter van Anna Binkowska en Jaroslaw Wajnert
07/10

Marit, dochter van Griet Verwerft en Mattias Deboutte

12/10 Elias, zoon van Sofie Van Donink en Tom Van Camp

OKRA Onze-Lieve-Vrouwparochie

20/10 Lisse, dochter van Sally Verbeeck

Elke dinsdag

22/10 Stella, dochter van Liesbeth Hoeylaerts en Koenraad Swinnen

winterNormaal vertrek aan Onze-Lieve-Vrouwkerk /
wande13 uur
ling
Petanque Plein in de Rozenstraat / 13.30 uur

Elke woensdag
Elke donderdag

HOBBYCLUB
VOOR
DAMES

Info: Karel, tel. 014-21 65 03
Info: Martha Verlinden, tel. 014-21 39 56

dansen
Dansen voor senioren op moderne muziek (zonder
voor
partner) / Sportcomplex De Vossenberg / Van 9 tot
senioren 12 uur / Info: Marie-Louise Bertels,

tel. 014-21 99 79

PETANQUE, 't Convent / 13 uur
MINIGOLF, Info: Albert Corthout, tel. 014-21 99 79
KAARTEN
OF BINGO

Elke dinsdag

Elke donderdag

dansen
Dansen voor senioren op moderne muziek (zonder
voor
partner) / Sportcomplex De Vossenberg / Van 9.30
senioren tot 11 uur / Info: Marie-Louise Bertels,

tel. 014-21 99 79

Elke donderdag

Fietsen

25/10 Timurhan, zoon van Fadime Safak en Mehmet Akkus
26/10 Lisette, dochter van Annelies Verstrepen en Johan Wouters
04/11 Lukas, zoon van Daisy Vekemans en Björn Waumans

Overlijdens

S-Sport
Elke dinsdag

24/10 Oluwaseun, dochter van Blessing Ngu en Ayobami Matiluko

Sportcomplex De Vossenberg / 13.30 uur /
Info: Willy Verlinden, tel. 014-22 11 14

Sportelen

05/10 Marcel Michiels (82), weduwnaar van Philomena Van De Sande
05/10 Maria Andries (89), weduwe van Karel Wuyts
06/10 Charlotta Grade (75), weduwe van Luc Goemans
06/10 Hermine Verbeeck (72)
06/10 Emma Vanhout (93), weduwe van Marcel Krieckemans
08/10 Maria Cools (84), weduwe van Franciscus Embrechts
10/10 Louis Van de Ven (65)
11/10 Marie Van Eesbeeck (85), weduwe van Wilfried Willemyns
12/10 Marc Smedts (56)
15/10 Victorina Meir (61), weduwe van Louis Van den Bosch

Elke maandag

Sporthal van Noorderwijk / Van 13.30 uur tot
15 uur
AQUAGYM Netepark / Van 15.15 tot 16.00 uur en van
16.15 uur tot 17 uur
NORDIC
Netepark / Van 9.55 uur tot 11.50 uur

17/10

Maria Van Doninck (87), weduwe van Frans Pluys

17/10

August Roodhooft (84), echtgenoot van Louisa Van de Ven

Elke woensdag

senioren- De Vossenberg / Van 10 tot 11 uur
fitness

25/10 Joseph Daems (75), echtgenoot van Yvonne Claes

Elke donderdag

BADMINTON

De Vossenberg / Van 13.30 uur tot 16 uur

Elke vrijdag

AQUAFITNESS

Netepark / Van 14 tot 14.50 uur

BADMINTON

Elke maandag
Elke dinsdag

WALKING

20/10 Josepha Thys (95), weduwe van Carolus Spiessens
20/10 Frans Luyten (77), echtgenoot van Rosalia Lievens
27/10

Maria Vekemans (87), weduwe van Bernard De Decker

29/10 Jacqueline Vervecken (68), echtgenote van Franciscus Van den Brande
29/10 Aldegondis Hombroeckx (86), echtgenote van Gustaaf Van Herck
30/10 Emiel De Maeyer (62)
04/11 Maria Gerritsen (93), weduwe van Constant Peeters

JONG
Elke maandag

peuters
& zo

Buurthuis Diependaal, Musketstraat 100 / Van 13
tot 15 uur

Elke dinsdag

Peuters
& Zo

Campus Spiegelfabriek, Lierseweg 132/A / Van 9 tot
12 uur.

Openingsuren zomerperiode schrappen
Elke vrijdagnamiddag

happy
hour

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

Vrijdag- en
zaterdagavond

DE RUSTIGE Jeugdhuis 10R20, Grote Markt 41 / 20 uur

Huwelijksaankondigingen
Ronny de Graaf (Herentals) en Myriam Verbeek (Herentals)
Christoph De Cuyper en Melissa Wijnendaele (Herentals)
Rudi Moons (Herentals) en Sandra Luyten (Herentals)

Huwelijken

GEZONDHEIDSWANDELINGEN
Elke maandag en woensdag Netepark / 10 uur
Elke dinsdag en woensdag

Administratief centrum / 10 uur

Op feestdagen zijn er geen wandelingen.

Tom Baeyens (Herentals) en Emilie Van den Eynden (Herentals)
Matthias Peeters (Herentals) en Yoni Van Dingenen (Herentals)
Daan Goedemé (Herentals) en Elke Govaerts (Herentals)
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NUTTIGE TELEFOONNUMMERS
Aids-telefoon Vlaanderen			

DRINGENDE HULP
Brandweer

100 of 112

Ziekenwagen

100

Politie

101

Antigifcentrum

070-245 245

Gasgeur

0800-65 065

WACHTDIENSTEN
Apothekers

0900-10 500
www.apotheek.be

Anonieme Alcoholisten

078-15 15 15
René 014-51 20 51
Karel 014-51 55 48
Lydi 014-22 25 17

Autisme-telefoon

078-15 22 52

Awel

102

Boskat

014-23 31 36

CardStop

070-344 344

Centrum Algemeen Welzijnswerk,
CAW de Kempen, Hofkwartier 23

014-21 08 08

Child Focus

Huisartsen
Huisartsenwachtpost Herentals - Nederrij 99

014-22 22 00

Contact Center Personen met een handicap

Morkhoven en Noorderwijk

014-54 83 83

deN Babbelhoek

Tandartsen

090-33 99 69

praatgroep Nederlands voor anderstaligen

116000
0800-987 99
0472-22 86 71
014-22 17 81

Den Brand
Stadsdiensten

014-28 50 50

Administratief centrum - Augustijnenlaan 30

dagbesteding voor mensen met een handicap

014-84 12 00

De Dorpel, Sint-Waldetrudisstraat 37

014-21 40 73

Belastingen - Belgiëlaan 31

02-575 82 60

De Fakkel

Bibliotheek - Gildelaan 13

014-85 97 50

BLOSO-centrum - Vorselaarsebaan 60

014-85 95 10

vereniging waar armen het woord nemen

014-21 40 73

Brandweer - Oud-Strijderslaan 1

014-25 82 10

De Link, team groepswerk OCMW Herentals

014-24 66 90

Compostmeesters

014-28 50 50

Diabetes Infolijn

0800-96 333

Cultuurcentrum ’t Schaliken - Grote Markt 35

014-28 51 30

Dienstencentrum voor senioren, Begijnhof 17

014-28 20 00

Defecten aan de openbare verlichting

0800-6 35 35

De Lijn

070-220 200

bpost - Belgiëlaan 51

022-012 345

Diftar - informatielijn

0800-97 687

Hummeltjeshof - Augustijnenlaan 22

014-23 17 18

Jeugddienst - Stadspark z/n

014-21 21 86

Kringwinkel Zuiderkempen - Lierseweg 132/A

015-23 73 93

Muziekacademie - Hikstraat 28

014-21 33 05

Netepark - Vorselaarsebaan

DocStop
Drughulp - Hofkwartier

0487-99 06 23

00800-2123 2123
23 014-23 34 01

Eandis

078-35 35 00

Eigen Haard - Augustijnenlaan 28/6

014-85 98 00

Holebifoon

0800-99 533

Infopunt dementie

014-28 20 00

IOK - Geel

014-58 09 91

JAC - Hofkwartier 23

014-23 34 01

014-85 97 10

Kankertelefoon

078-15 01 51

NMBS - Herentals

03-229 56 14

MS-liga Antwerpen

03-887 48 18

OCMW (sociale dienst) - Nederrij 133/A

014-24 66 66

OpWeg

014-23 18 80

Politiezone Neteland - Molenvest 23

014-24 42 00

Info over wonen voor mensen met een handicap

Recyclagepark - Hemeldonk 10

014-85 92 40

PIDPA (klantenservice)

0800-90 300

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

Slachtofferhulp - Hofkwartier 23

014-21 08 08

Stadsarchief - Augustijnenlaan 1

014-21 28 00

Tele-onthaal

Stedelijke werkplaats - Hemeldonk

014-85 92 40

Vertrouwensartsencentra

02-533 12 11

Tekenacademie - Markgravenstraat 77

014-28 51 55

Vlaamse wegentelefoon

0800-122 66

Toerisme Herentals - Grote Markt 35

014-21 90 88

Woonzorglijn

078-15 25 25

Verkeerseducatief centrum - Vorselaarsebaan

014-22 04 44

Zelfmoordlijn

1813

Werkwinkel - Molenvest 21

014-24 89 60

Ziekenvervoer (niet dringend)

Ziekenhuis - Nederrij 133

014-24 61 11

Zit Stil (ADHD)

14
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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: tel. 014-28 50 50

burgemeester Jan Peeters

Politie, brandweer, veiligheid en openbare orde, algemeen beleid
en coördinatie, communicatie en informatie,
bevolking en burgerlijke stand, openbare werken en
gemeentelijk patrimonium
maandag van 18 tot 19.30 uur
vrijdag van 9 tot 11 uur (in het administratief centrum)
[i] burgemeester.jan.peeters@herentals.be

schepen Mien Van Olmen

Ruimtelijke ordening, milieu en groenvoorzieningen,
monumenten en landschappen, landbouw en
plattelandsontwikkeling
maandag van 10 tot 12 uur of na afspraak
[i] schepen.mien.van.olmen@herentals.be

schepen Jan Bertels

Financiën, jeugd, internationale samenwerking,
informatica, huisvesting, OCMw en kerkfabrieken
maandag van 18.30 tot 19.30 uur of na afspraak
[i] schepen.jan.bertels@herentals.be

schepen Ingrid Ryken

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

schepen Wies Verheyden

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
iedere dinsdag van 13.30 uur tot 16 uur
enkel na afspraak: tel. 03-238 60 34

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

Sport en personeel

Fonds voor arbeidsongevallen

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

Warandestraat 42, Turnhout.

schepen Jan Michielsen

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

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

Mobiliteit, middenstand en lokale economie,
markten en foren
alleen na afspraak
[i] schepen.jan.michielsen@herentals.be

schepen Anne-Mie Hendrickx

Preventie, gelijke kansen en integratiebeleid,
gezondheidsbeleid, kinderopvang, sociale economie
en seniorenprojecten
maandag van 10 tot 12 uur of na afspraak
[i] schepen.anne-mie.hendrickx@herentals.be

schepen Fons Michiels

Sociale zaken en voorzitter OCMW
alleen na afspraak
[i] voorzitter@ocmwherentals.be

Spreekuren OCMW Herentals
- 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 uur 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
Ma

di

wo

do

vr

Administratief centrum
Gesloten op donderdag 25 en vrijdag
26 december

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 25 en vrijdag
26 december

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

BIBLIOTHEEK Gildelaan
Gesloten op woensdag 24, donderdag
25, vrijdag 26 en woensdag 31 december

14.00-20.00

14.00-20.00

14.00-20.00

14.00-20.00

14.00-20.00

bibLIOTHEEK Noorderwijk
Gesloten op woensdag 24 en
woensdag 31 december

18.00-20.00

RECYCLAGEPARK
Gesloten op donderdag 25 en vrijdag
26 december

14.00-16.00

za

zo

10.00-16.00

10.00-12.00

09.00-18.00

09.00-16.30

09.00-16.30

09.00-12.00

JEUGDDIENST
Gesloten op donderdag 25 en vrijdag
26 december. Op woensdag 24 en 31
december enkel open in de
voormiddag

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 woensdag 24 december
tot en met zondag 4 januari

07.00-18.00

07.00-18.00

07.00-18.00

07.00-18.00

07.00-18.00

SPORTDIENST
Gesloten op donderdag 25 en vrijdag
26 december

09.00-12.00
13.30-16.00
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

STADSARCHIEF
Gesloten op donderdag 25 en vrijdag
26 december

09.00-12.00

09.00-12.00

09.00-12.00

09.00-12.00

09.00-12.00

TOERISME HERENTALS
Gesloten op donderdag 25 en vrijdag
26 december. Op woensdag 24 en
31 december enkel open in de
voormiddag.

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

STEDELIJKE WERKPLAATS
Gesloten op donderdag 25 en vrijdag
26 december

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

08.00-12.00
12.30-16.00

07.30-08.30
12.00-16.30

07.30-08.30
12.00-16.30
17.30-21.00

07.30-08.30
12.00-13.00
14.00-21.00

07.30-08.30
12.00-16.30
17.30-21.00

17.30-21.00

14.00-21.00

17.30-21.00

08.30-14.30

10.00-14.00

Op zondag 14
en 21 december open
van 13 tot 17 uur

07.30-08.30
12.00-16.30
17.30-21.00

09.00-17.00

09.00-17.00

17.30-21.00

09.00-17.00

09.00-17.00

HET NETEPARK
WEDSTRIJDBAD
RECREATIEBAD- EN
DOELGROEPENBAD

OPENINGSTIJDEN KERSTVAKANTIE (20/12 - 4/1)
De zwembaden van het Netepark zijn gesloten op 24, 25 en 31 december en 1 januari. Op weekdagen zijn alle baden open van 14
tot 21 uur. Trimzwemmers kunnen in het wedstrijdbad terecht van 7.30 uur tot 8.30 uur en van 12 tot 13 uur. Van 14 tot 16 uur is het
wedstrijdbad een pretbad. Tijdens het weekend zijn de baden open van 9 tot 17 uur. Er zijn geen aqualessen tijdens de kerstvakantie.
SCHAATSBAAN BLOSO

09.00-12.00
13.30-16.00

09.00-12.00
13.30-16.00

09.00-12.00
13.30-16.00
18.30-21.00

09.00-12.00
13.30-16.00

09.00-12.00
13.30-16.00
17.30-20.30

14.00-16.00
16.30-18.30
19.00-20.30

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

