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De Kringkruidenier: meer dan winkelen alleen
Sociaal en solidair
De Kringkruidenier is een sociale kruidenier. Iedereen is er welkom om
te winkelen tegen eerlijke prijzen. En als u het financieel moeilijker
hebt, dan betaalt u nog minder. Alle producten hebben immers twee
prijzen: de solidaire en de sociale prijs. Als solidaire klant betaalt u een
iets hogere prijs dan als sociale klant. Met uw klantenkaart berekenen
de medewerkers op een heel discrete manier de juiste prijs.

Eerlijk en goed voor het milieu
Vaak belanden lekker voedsel en andere producten die van goede
kwaliteit zijn op de afvalberg. Dat gebeurt om uiteenlopende redenen:
het uitzicht beantwoordt niet aan de verwachtingen van de klant, de
verpakking vertoont een foutje of de houdbaarheidsdatum komt dichterbij. De Kringkruidenier koopt deze producten voor een voordelige
prijs aan bij de winkels en fabrieken. U geniet mee van de korting. Dat
is niet alleen goed voor uw portemonnee, maar ook voor het milieu.

Werk, ervaring, ontmoeting

gen zij de kans om actief deel te nemen aan de maatschappij en om
werkervaring op te doen. Zo vergroot hun kans om later een gewone
baan te vinden.

De Cirkel en de Kringwinkel
De Kringkruidenier is open op dinsdag, woensdag en donderdag
van 10 tot 12.30 uur en van 13 tot 16.45 uur. De winkel bevindt zich
op de sociale campus Spiegelfabriek (Lierseweg 132/A), vlak bij de
Kringwinkel en ontmoetingsplaats De Cirkel. Spring ook daar eens
binnen. In de Kringwinkel vindt u altijd leuke spulletjes en in De Cirkel kunt u terecht voor een gezellige babbel, een kop koffie en een
stuk taart.
De Kringkruidenier is
een initiatief van het
OCMW van Herentals
en wordt ondersteund
door het provinciebestuur van Antwerpen.

De medewerkers van de Kringkruidenier zijn vrijwilligers, maar ook
mensen die via het OCMW worden tewerkgesteld. Via dit project krij-
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deze maand

Prettige eindejaarsfeesten voor iedereen
De eindejaarsperiode breekt aan. Voor velen onder ons is dit de gezelligste
tijd van het jaar. Gezellig winkelen met de familie, lekker tafelen met vrienden en een kerstconcert of winterwandeling meemaken. Het kan allemaal
in Herentals, want onze Keizerstede is ook in de winter een aangename stad, waar winkelplezier,
amusement en cultuur hand in hand gaan. In deze Stadskrant vindt u alle activiteiten waar u ongetwijfeld uw gading in vindt.
Ook dit jaar zet onze middenstand haar beste beetje voor. Wie in december winkelt in Herentals,
kan opnieuw een mooie gezinswagen winnen. Ook in tijden waarin de kleinhandel het niet gemakkelijk heeft, tonen onze handelaars dat Herentals een regionale winkelstad is met net dat ietsje
meer. Iets meer sfeer, iets meer gezelligheid, iets meer leven in de brouwerij.
Ik wens iedereen namens het stadsbestuur een prettig eindejaar toe.
Uw burgemeester,
Jan Peeters
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Heraanleg Koppelandstraat en Nonnenstraat afgerond

stads
krant

De afgelopen maanden liet het stadsbestuur de Koppelandstraat en de Nonnenstraat (tussen
Koppelandstraat en Lantaarnpad) volledig heraanleggen. De werkzaamheden omvatten een vernieuwing van de nutsvoorzieningen, de heraanleg van de rijweg en de stoepen, een volledige
vernieuwing van de riolering en de aanplanting van nieuwe bomen. Ook kreeg het parkeerterrein voor personeel van het administratief centrum een nieuwe inrit. Het stadsbestuur dankt de
bewoners en de gebruikers voor het geduld tijdens de soms stoffige werkdagen en hoopt dat
iedereen de komende jaren kan genieten van dit stukje heraangelegd openbaar domein.
De heraanleg van de Koppelandstraat en de Nonnenstraat was de zevende fase in de heraanleg van het stadscentrum. In elke fase en bij elk dossier worden het mobiliteitsplan en het
gemeentelijk structuurplan als basis genomen. Het stadsbestuur schenkt ook aandacht aan de
toegankelijkheid, de leefbaarheid en de duurzaamheid van de vernieuwde straten.

Colofon
Administratief centrum
Augustijnenlaan 30
2200 Herentals
info@herentals.be
maandelijks informatieblad
van het stadsbestuur van Herentals
verschijnt niet in juli en augustus
Verantwoordelijke uitgever:
Jan Peeters, burgemeester
Spoorwegstraat 27
2200 Herentals
Aankondigingen voor de Stadskrant van
januari moeten uiterlijk op dinsdag 1 december
bij de redactie zijn. De redactie heeft het recht
inzendingen te weigeren, in te korten en te
wijzigen.
DRUK: Drukkerij Bulckens
Gedrukt op 100 % gerecycleerd papier
Op www.herentals.be/stadskrant kunt u op het
einde van elke maand de Stadskrant voor de
volgende maand downloaden. Als u de stad via
Facebook of Twitter volgt, krijgt u een bericht
telkens als er een nieuwe Stadskrant is.

Heraanleg Nonnenstraat
VOOR

Heraanleg Nonnenstraat
NA

Koppelandstraat is een volledige eenrichtingsstraat
Sinds de heraanleg is de Koppelandstraat een volledige eenrichtingsstraat. U kunt de straat
enkel nog inrijden via de Grote Markt of via de Nonnenstraat. Vanaf de rotonde aan de
Augustijnenlaan is de straat niet meer bereikbaar. Fietsers en bromfietsers mogen nog wel
in twee richtingen rijden.

Herentals komt op voor de mensenrechten! En u?
Ook dit jaar ondersteunt Herentals de eindejaarscampagne van Amnesty International. Deze
campagne vindt plaats van 4 tot 14 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: www.aivl.be

Spoel geen vochtige doekjes door het toilet
Vochtige doekjes worden massaal door het toilet gespoeld. Maar ze breken maar langzaam af en veroorzaken zo verstoppingen in leidingen en pompen. Belgische
waterzuiveraars spenderen drie miljoen euro per jaar
aan het ontstoppen en herstellen van pompen. En ook in
uw eigen leidingen veroorzaken ze problemen, waardoor
u vaker een ruimer moet inschakelen. Spoel uw vochtige
doekjes dus niet door het toilet maar gooi ze in de vuilnisbak.
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Stadsloket, een maand later
Sinds 26 oktober werkt de stad via het stadsloket op afspraak. De
nieuwe website ondersteunt deze werking en aan het onthaal helpen
we u verder met eenvoudige handelingen. De stad houdt constant in
de gaten hoe de dienstverlening in het stadsloket kan verbeteren, en
stuurt nog dagelijks bij. We geven u graag een overzicht.

Attest of uittreksel nodig?
Attesten uit het geboorte-, huwelijks- of overlijdensregister kunt
u online aanvragen via de website. Surf naar www.herentals.be/eloket en doe uw aanvraag. Wenst u toch langs te komen, meldt u
dan aan bij het onthaal. U moet geen afspraak maken en u moet niet
langs de zuil.

Hoe werkt de zuil?

Geboorteakte nodig? Bewijs van leven?

Aan het onthaal van het stadsloket staat een elektronische zuil. Deze
zuil bevat twee mogelijkheden:

Of een kopie huwelijksakte? Bewijs van woonst?

❑ Ik heb een afspraak
Als u een afspraak hebt, moet u uw geboortedatum intypen. Vervolgens krijgt u een volgnummer. U wacht in de wachtzaal tot uw
nummer opgeroepen wordt.
❑ Ik heb geen afspraak
Als u geen afspraak hebt, dan meldt u zich aan bij het onthaal.
De onthaalmedewerkers helpen u verder of maken voor u een afspraak met een gespecialiseerde medewerker. Als dat kan, wordt
u zo snel mogelijk die dag nog ingeboekt. Zijn de agenda’s vol, dan
moet u een afspraak maken voor een latere datum.
Hoe werkt de zuil aan het onthaal?
U hebt twee keuzes: wel afspraak/geen afspraak.
Afspraak: geef uw geboortedatum.
Neem ticket en wacht in wachtruimte.
Geen afspraak: meld u aan bij het onthaal.
U wordt verder geholpen aan het onthaal of u
maakt een afspraak. Indien mogelijk vindt de afspraak
nog op dezelfde dag plaats.

Surf naar www.herentals.be/e-loket en vraag aan.
Geen computer? Geen probleem.
Meld u aan bij het onthaal van het stadsloket.
U hebt geen afspraak nodig en
moet u niet aanmelden aan de zuil.

Identiteitskaart nodig?
Als u een nieuwe identiteitskaart nodig hebt, dan maakt u een afspraak via www.herentals.be/elektronische-identiteitskaart of tel.
014-28 50 50. Op de dag van uw afspraak brengt u uw oproepingskaart, een recente pasfoto, uw huidige identiteitskaart (of het vervangingsattest van de politie) en 17,20 euro mee.
Twee tot drie weken later ontvangt u een brief met uw PIN- en PUKcode. U komt met deze brief naar het onthaal. Breng ook uw oude
identiteitskaart mee. U moet geen afspraak maken of langs de zuil
gaan. Het onthaal maakt uw nieuwe identiteitskaart in orde.
Ik heb een nieuwe identiteitskaart nodig.
Maak een afspraak via www.herentals.be/afspraak
of tel. 014-28 50 50.

Tip! Maak vooraf een afspraak.
U bent zeker dat u geholpen kunt worden en u beperkt uw wachttijd.
PMD-zakken nodig?
Kom langs het onthaal van het stadsloket. Daar kunt u PMD-zakken
kopen. U moet geen afspraak maken en u moet niet langs de zuil.

PMD-zakken nodig?
Meld u aan bij het onthaal van het stadsloket.
U hebt geen afspraak nodig en
moet u niet aanmelden aan de zuil.
Tip! Wist u dat u in heel wat winkels in
Herentals, Noorderwijk en Morkhoven
ook PMD-zakken kunt kopen?

Meld u aan bij de zuil.
Vraag uw identiteitskaart aan.
Na twee tot drie weken ontvangt u thuis een brief.
Breng deze brief mee naar het onthaal. U hebt geen
afspraak nodig en moet u niet aanmelden aan de zuil.

Nieuw adres wegens de hernummering?
Als u door het grote hernummeringsproject een nieuwe huisnummer krijgt, dan maakt u een afspraak via www.herentals.be/adreswijziging of tel. 014-28 50 50. U brengt uw identiteitskaart en eventueel het inschrijvingsbewijs van uw wagen mee naar uw afspraak.
Onze medewerker maakt uw documenten in orde.

Uw mening?
We zijn geïnteresseerd in uw mening over onze dienstverlening en
over eventuele verbeterpunten. U kunt uw mening doorgeven via
www.herentals.be/contact of via tel. 014-28 50 50.
december 2015
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wetenswaard
Openbaar onderzoek naar nieuwe straatnamen
De stad is al enkele maanden bezig met een grote hernummering van een aantal straten in Herentals, Noorderwijk en Morkhoven. De belangrijkste reden van deze hernummering is de privacy en veiligheid van de betrokken burgers. Door de bestaande huisnummering is immers
verwarring mogelijk bij hulpdiensten en postdiensten. De hernummering moet dit oplossen.
Om de hernummering uit te voeren, moeten bepaalde stukken van een straat een nieuwe straatnaam krijgen. In september 2015 was er
daarom een openbaar onderzoek voor de toekenning van dertig nieuwe straatnamen. De gemeenteraad keurde op 10 november achtentwintig van deze straatnamen definitief goed.

Nieuw openbaar onderzoek
Voor de twee straatdelen die niet werden goedgekeurd, deed de gemeenteraad een nieuw voorstel, waarbij de gemeenteraad rekening hield
met de bezwaren die binnenkwamen tijdens het openbaar onderzoek.
Oude straatnaam	Nieuwe straatnaam

Verklaring nieuwe straatnaam

Druivenstraat 25 - 35 (oneven)
Kurkstraat	Naar analogie met nabijgelegen straten
en 104 - 112 (even)		
Druivenstraat, Trosstraat, Rankenstraat en
		Wijngaard.
Keinigestraat 1- 23 (oneven)
Landweg
		

Verwijzend naar de aangrenzende velden
en groene omgeving.

Op volgende plaatsen besliste de gemeenteraad om ook nog nieuwe straatnamen toe te kennen.
Oude straatnaam	Nieuwe straatnaam

Verklaring nieuwe straatnaam

Augustijnenlaan 52/
Herendaliapad
Nonnenvest 23-26		

Vrije (humanistische) vertaling van ‘Herentals’
naar het Latijn.

Duipt 7/1
Biesterbeemd
		

In Toponymie van Noorderwijk (J. Helsen)
is dit een weide op de Duipt.

Pappenberg 27
Bovekens
		
		

In Toponymie van Noorderwijk (J. Helsen)
wordt een stuk bouwland naast Pappenberg
zo genoemd

Een aantal straatdelen worden herbenoemd naar bestaande straatnamen. Dat moet een logische nummering mogelijk maken. De stad organiseert ook voor deze nieuwe straatnamen een openbaar onderzoek. Dat loopt van 1 december tot en met 30 december. U kunt in die periode
uw opmerkingen en bezwaren opsturen naar het college van burgemeester en schepenen (administratief centrum, Augustijnenlaan 30, 2200
Herentals). De stukken van het openbaar onderzoek kunt u, na afspraak, inkijken bij de dienst burgerzaken.
Oude straatnaam 		Nieuwe straatnaam
Hulzen 1 tot en met 36 en vanaf 53
Watervoort
Hulzen zonder nummer
Bosbergen
Hulzen zonder nummer	Eekhoornpad
Watervoort 41 tot en met 53 (oneven)	Noord-Dauwenland
Kapittelbossen 1 tot en met 3	Druivenstraat
St.-Jobsstraat 226-238
Kruisboogstraat
Schuttersstraat 60F tot en met 60I
Koepoortstraat
Rode-Kruisstraat 39
Vest
Vest 53F tot en met 53N	Rode-Kruisstraat
Vennen 8 tot en met 11	Dikberd
Vennen 4, 4/1 en 7
Honingstraat
Kruisstraat 26 en 27	Duipt
Lankem 10 en 11		
Pastoorsbos
Morkhovenseweg 145-153
Voortkapelseweg
Morkhovenseweg 155-157
Molenstraat
Schommestraat 2 tot en met 8 (even)
Voortkapelseweg
Bertheide 15 en 1 tot en met 6
Kapelstraat
Broekhoven 17 tot en met 26
Goorstraat
Volg het project van de hernummering via www.herentals.be/hernummering.
4
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preventie
Veilig verwarmen
Om uw huis veilig en zuinig te verwarmen moet u uw centraal verwarmingstoestel regelmatig laten nakijken. Er zijn drie gouden regels:

1. Veilig opstarten
Een nieuw of gewijzigd verwarmingstoestel moet vóór het eerste gebruik gekeurd worden door een erkend technicus. Die gaat na of uw
ketel voldoet aan alle veiligheids- en kwaliteitseisen. Na aﬂoop krijgt
u een keuringsrapport, dat u bij de ketel bewaart.

2. Veilig verwarmen
Voor een stookolieketel is een jaarlijkse onderhoudsbeurt verplicht,
voor een gasketel is dat tweejaarlijks. Ook dat onderhoud moet
gebeuren door een erkend technicus. Hij controleert of er risico is
op CO-vergiftiging, reinigt de ketel en stelt hem zo af dat hij zuinig
werkt. U krijgt daarna een reinigings- en verbrandingsattest. Daarvan moet u de twee laatste versies bij uw ketel bewaren.

3. Zuinig verwarmen
Verwarmingstoestellen met een vermogen van 20 tot en met 100
kW (de meeste centrale verwarmingstoestellen) en toestellen die
ouder zijn dan vijf jaar moeten om de vijf jaar een verwarmingsaudit
ondergaan. De erkende technicus berekent het rendement en stelt
energiebesparende maatregelen voor. De resultaten van deze evaluatie worden opgenomen in een verwarmingsauditrapport, dat u bij
uw ketel bewaart.
Als u zich aan deze regels houdt, hebt u er zelf ook voordeel bij:
• U vermijdt het risico op CO-vergiftiging of schouwbrand.
• U bespaart brandstof en beperkt uw verwarmingskosten.
• U vermijdt onverwachte hoge herstellingskosten.
• U levert een belangrijke bijdrage aan het milieu, want u stoot
minder CO2, ﬁjn stof en andere schadelijke stoffen uit.
Op www.veiligverwarmen.be vindt u een erkende technicus in uw
buurt. Of bel naar 1700, het gratis informatienummer van de Vlaamse overheid.

CO, een stille moordenaar in huis
CO, voluit koolstofmonoxide, veroorzaakt in België jaarlijks duizenden ongevallen, waarvan een honderdtal met dodelijke afloop. CO is
een reukloos, kleurloos en smaakloos gas. U merkt dus niet dat het
in uw woning aanwezig is. Het is echter zeer giftig. Het gas komt vrij
als er een oudere verwarmingsketel, geiser of kachel aan het werk is
in een ruimte waar er onvoldoende frisse lucht wordt aangevoerd.

Tips om CO-vergiftiging te voorkomen:
• Zorg dat er voldoende lucht is in kamers met een verwarmingstoestel of badgeiser.
• Installeer een verwarmingstoestel dat uitlaatgassen naar buiten
afvoert.
• Laat uw verwarmingstoestellen regelmatig nakijken door een
erkend technicus.

Welke tekens wijzen op de aanwezigheid van CO?
• duizeligheid, moeheid, hoofdpijn, braken
• veel roet op de muren
rond de gasboiler
• veel vocht in de woning
Wanneer u te maken
krijgt met CO, open dan
ramen en deuren, schakel
het verwarmingstoestel
uit en bel indien nodig
het noodnummer 112.
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Betaal niet te veel voor energie
Doe de V-test

Extra voordelen voor beschermde afnemers

Het is niet eenvoudig om producten van de verschillende aardgasen elektriciteitsleveranciers te vergelijken. De V-test helpt u daarbij.
Neem uw laatste eindafrekening bij de hand en surf naar www.vtest.be.
U vult enkele gegevens in en u krijgt een overzicht van hoeveel u per
jaar zou moeten betalen voor de verschillende aanbiedingen. Zo ziet u
meteen welke aanbieding voor u de voordeligste is.

U bent een beschermde afnemer als u:

Hebt u hulp nodig?
• Sociale dienst van het OCMW, Nederrij 133/A, tel. 014-24 66 66.
De openingstijden en zitdagen vindt u op pagina 18.
• De Cirkel, Lierseweg 132, elke dinsdag van 13 tot 17 uur en elke
woensdag en donderdag van 10 tot 17 uur
• De Dorpel / De Fakkel, Sint-Waldetrudisstraat 37, elke dinsdag,
woensdag, donderdag en vrijdag van 9 tot 16.30 uur

• recht hebt op een inkomensvervangende tegemoetkoming of een integratietegemoetkoming
• recht hebt op een tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden of een inkomensgarantie (IGO)
• recht hebt op verhoogde kinderbijslag
• een leefloon krijgt van het OCMW
• een budgetmeter hebt
• bent ingeschreven in het vreemdelingenregister, voor onbeperkte tijd in
ons land verblijft en steun krijgt van het OCMW.
Als beschermde afnemer betaalt u minder voor gas en elektriciteit. Dit
sociaal tarief wordt automatisch toegekend. Als u twijfelt, vraag het dan na
bij uw energieleverancier of het OCMW.
U hebt elk jaar recht op een kortingsbon van 150 euro voor de aankoop
van een energiezuinige wasmachine (label AAC of beter) of koelkast (label
A+, A++ of A+++). Vraag de kortingsbon aan bij Eandis en geef hem af in de
winkel wanneer u het toestel koopt.
Eandis geeft ook een premie van 800 euro aan beschermde afnemers die
hun oude verwarmingsketel vervangen door een condensatieketel.

Nieuwe renovatiepremie goedgekeurd
De Vlaamse regering keurde de nieuwe renovatiepremie goed. Er
zijn vier soorten werkzaamheden die in aanmerking komen voor
een renovatiepremie:
• werk aan de structurele elementen van de woning (fundering,
muren, draagvloeren en trappen)
• werk aan het dak (dakgebinte, dakbedekking, goten en afvoer)
• werk aan het buitenschrijnwerk (ramen en buitendeuren)
• werk aan technische installaties (elektrische installatie, sanitaire
installatie en centrale verwarming)
Vanaf 1 december kunt u de premie aanvragen bij Wonen-Vlaanderen. U kunt een aanvraag indienen voor één of twee categorieën.
Voor werkzaamheden die uit meer dan twee categorieën bestaan,
moet u dus twee aanvragen indienen. De tweede aanvraag doet u
ten vroegste één jaar en ten laatste twee jaar na de eerste. Om ten
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volle van de premie te kunnen genieten, is een goede renovatieplanning dus belangrijk.
Naargelang uw inkomen bedraagt de premie 20 of 30 procent van
de factuurbedragen, met een maximum van 2.500 euro of 3.333
euro per categorie. In beide gevallen bedraagt de totaalpremie
maximaal 10.000 euro.

Overgangsregeling

Er is een overgangsregeling voor wie vóór 1 december 2014 een
overeenkomst met een aannemer afsloot of een bestelling voor
materialen plaatste. Voor die werkzaamheden kunt u tot 1 februari
2016 een renovatiepremie aanvragen onder de oude voorwaarden.
Meer informatie: www.wonenvlaanderen.be/premies/
de-vernieuwde-vlaamse-renovatiepremie

PROGRAMMA CC 'T SCHALIKEN
Theater Antigone en Lazarus
Woody
Donderdag 3 december om 20 uur
in de schouwburg (inleiding om 19.15 uur)
In Woody voeren Theater Antigone en Lazarus een
gesprek over het oudste thema in de kunsten: relaties. Relaties schenken ons het grootste geluk en
veroorzaken tegelijkertijd de diepste ellende. Niemand ontsnapt eraan, en toch zijn er weinig mensen die er hun rust in vinden. De drie acteurs
vertrekken vanuit hun eigen ervaringen en vinden ook inspiratie in de tragikomische wereld van
Woody Allen.
Toegang: 16 euro / 13 euro (Vriendenpas)

MartHa!tentatief
De snoek van Sjestov
Donderdag 17 december om 20 uur
in de schouwburg
De snoek van Sjestov is verteltheater is
zijn puurste vorm. Het verhaal gaat over
twee mensen die ontdekken dat ze dezelfde dingen mooi vinden. Daarom worden ze vrienden. Beiden willen de wereld
anders doen draaien en dus besluiten ze
om samen een toneelstuk te maken.

Sep'n Hop, The Boppin' Benvis Brothers en Beauty Boudoir
Radio Modern
Vrijdag 4 december om 20 uur in de foyer
Het geronk van een Chevy en de geur van verbrand
rubber op het asfalt: Radio Modern komt naar cc
’t Schaliken. Smeer uw roestige benen in en laat u
door Sep’n Hop meenemen naar het tijdperk van
de vrolijke charleston, de gezwinde lindy hop en
de stomende rock-’n-roll. Daarna maakt de dansende dandy plaats voor de dj's The Boppin' Benvis
Brothers. Deze keurig afgeborstelde heren hebben slechts één missie in het leven: de beste oldies
van Sinatra tot Chubby Checker nieuw leven inblazen.
Wie van al dat dansen duizelt, kan ook even uitblazen in het Beauty Boudoir van de Modernettes.
Met rode lippenstift en wax in de aanslag toveren zij u om tot uw fifties-alterego.
Toegang: 12 euro / 9 euro (Vriendenpas)

Charles Ducal, Jokke Schreurs en Filip Jordens
Bewoond door iets groters
GEANNULEERD
Malibran Quartet
Haydn en Beethoven
(aperitiefconcert)

Toegang: 14 euro / 11 euro
(Vriendenpas)

Jef Neve
Solo
Vrijdag 18 december om 20 uur
in de schouwburg
Na meer dan tien jaar met verschillende
formaties de wereld te hebben rondgetoerd, was het tijd voor Jef Neve om
terug tot de essentie te komen. Hij ontdeed zich van zijn ritmesectie en bracht
zijn solo-cd One uit. Het is een veelzijdige plaat met eigen composities en covers van Lush Life (Billy Strayhorn), We
zullen doorgaan (Ramses Shaffy), Formidable (Stromae) en A Case of You (Joni
Mitchell). In Solo neemt Jef Neve u mee
op een muzikale tijdreis, doorspekt met
passende verhalen en anekdotes.
Toegang: 18 euro / 15 euro
(Vriendenpas)

Zondag 13 december om 11 uur in de Lakenhal

UITVERKOCHT
Rudi Vranckx
Stemmen uit de oorlog
UITGESTELD naar woensdag 24 februari 2016,
wegens een buitenlandse opdracht voor de VRT.
december 2015
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PROGRAMMA CC 'T SCHALIKEN
Theater FroeFroe
Repelsteel (+6 jaar)
Zondag 20 december om 14.30 uur
in de schouwburg
De oude koningin heeft nog één wens voor ze haar
laatste adem uitblaast. Haar zoon moet met een rijk
meisje trouwen. De jonge koning vindt een meisje
dat speciaal is, om zijn grapjes lacht en zelfs goud
uit stro kan zingen. Ze krijgen een baby, Willy. Maar
een wraakzuchtige Repelsteel wil de baby inpikken.

tentoon
Mathias Van Hecke

Van woensdag 4 november tot en met
maandag 14 december in de foyer
Open tijdens voorstellingen
in cc ’t Schaliken

FroeFroe maakte deze leuke voorstelling voor kinderen en ouders die houden van sprookjes, koningen, monsters en heldinnen.
Toegang: 8 euro / 5 euro (Vriendenpas)

Dansers gezocht voor hiphopvoorstelling
Het cultuurcentrum is op zoek naar dansers die in het cultuurseizoen 2016-2017 willen meewerken aan een hiphopvoorstelling op live-orgelmuziek van Bach. De Portugese choreograaf
en danser Helder Seabra maakt een choreografie met hiphop, streetdance en hedendaagse
dans. De combinatie met Bach is misschien onverwacht, maar blijkt wonderwel te werken.
Wilt u deel uitmaken van dit bijzondere project, kom dan auditie doen op:
• zaterdag 16 januari van 10 tot 16 uur in cc Zwaneberg (Heist-op-den-Berg)
• zondag 31 januari van 10 tot 16 uur in De Warande (Turnhout)
Wie geselecteerd wordt, kan rekenen op een professionele omkadering en een onkostenvergoeding van 200 euro. De repetities vinden plaats van 8 oktober 2016 tot 29 maart 2017,
telkens op woensdagen en
weekenddagen. Tijdens de
paasvakantie (van 1 tot 14
april 2017) wordt er ’s namiddags en ’s avonds gerepeteerd. De première vindt
plaats op dinsdag 19 april
2017. In de daaropvolgende
weken wordt de voorstelling nog elf keer opgevoerd
in zes kerken in de Kempen.
De voorstelling is een samenwerking tussen De
Warande (Turnhout), cc ’t
Getouw (Mol), cc De Werft
(Geel), cc ’t Schaliken (Herentals) en cc Zwaneberg (Heist-op-den-Berg).
Meer informatie en inschrijvingen: patricia.kennis@warande.be

Cultuurprijs van de cultuurraad
De Cultuurprijs van de cultuurraad gaat elk jaar naar een persoon of vereniging die in het afgelopen culturele jaar een opmerkelijke bijdrage geleverd heeft aan de cultuurbeleving in Herentals.
Het culturele jaar liep van 1 september 2014 tot 30 augustus 2015. Kandidaturen voor de cultuurprijs 2015 brengt u, samen met een uitgebreide motivatie, voor 30 november binnen bij cultuurcentrum ’t Schaliken op de Grote Markt.
8
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Lectrr
Jaaroverzicht in cartoons
Van zaterdag 28 november tot en met
zondag 3 januari in de Lakenhal
Open op vrijdag, zaterdag en zondag
van 14 tot 17 uur
Gesloten op 25 december en 1 januari
Naast kerstbomen, kalkoenen en BOBcampagnes zijn eindejaarsoverzichten
een vaste waarde in de laatste dagen
van het jaar. In de Lakenhal kunt u het
nieuws van 2015 herbeleven door de
hilarische bril van Lectrr. De huiscartoonist van onder meer De Standaard
selecteerde zijn grappigste cartoons van
het afgelopen jaar. Het cultuurcentrum
duidt de prenten met bijbehorende
krantenartikels.
De toegang is gratis.

film
Ciné Horizon:
Holly en de zwaan (+8 jaar)
Zaterdag 12 december om 14.30 uur
in de schouwburg

Sinds de dood van haar moeder praat de kleine
Holly niet meer. Om haar te troosten neemt haar
vader haar mee naar het natuurgebied waar
hij aan het werk is. Holly vindt er een gewonde
zwaan in de netten van een vogelvanger. Ze
kan het dier redden en fleurt weer op. Holly en
Sneeuwvlokje worden onafscheidelijk. Maar het
gevaar ligt op de loer: een dierenhandelaar maakt
jacht op Holly en haar zwaan.
Holly en de zwaan is een Chinese familiefilm uit
2012 en duurt 98 minuten.
De toegang is gratis.

Ciné Horizon: The Lunchbox

Zaterdag 12 december om 20 uur in de schouwburg
In Mumbai bezorgen vijfduizend voedselbezorgers dagelijks lunchpakketten aan hongerige mannen, via een systeem van codes en kleuren. Huisvrouw Ila Vaid maakt altijd een speciale lunch
klaar voor haar afstandelijke man, in de hoop zijn interesse terug te winnen. Haar maaltijden worden bij vergissing afgeleverd bij Saajan Fernandez,
een eenzame weduwnaar die op het punt staat
met pensioen te gaan. Als Ila doorheeft dat Saajan haar lunches ontvangt, stopt ze een briefje in
de trommel. Het is het begin van een lange correspondentie.
The Lunchbox is een hartverwarmende Indiase
film uit 2013. De film duurt 104 minuten.
De toegang is gratis.
Holly en de zwaan en The Lunchbox zijn de laatste in een reeks van vier wereldfilms die u dit
jaar in cultuurcentrum ’t Schaliken kunt bekijken. De films komen uit het aanbod van Ciné
Horizon, een project van de provincie Antwerpen en MOOOV.
Voor de vertoning van Holly en de zwaan werken de stad en de derdewereldraad samen
met de Gezinsbond van Herentals. Tussen 14 en 16.30 uur verwelkomt de Gezinsbond u in
de foyer. U kunt er kennismaken met de bestuursleden en komt er meer te weten over de
diensten en het jaarprogramma.
De vertoning van The Lunchbox verloopt in samenwerking met de Wereldwinkel en Wereldsolidariteit. Van 10 tot 22 uur kunt u de geschenkenbeurs van Oxfam Wereldwinkel
bezoeken in de foyer.

Info en tickets:

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

Paradise Trips

Dinsdag 29 december om 20 uur
in de schouwburg
Buschauffeur Mario
heeft zijn hele
carrière gepensioneerden naar
het warme zuiden
gebracht. Op de
vooravond van zijn
eigen
pensioen
moet hij tegen zijn zin een kleurrijke
bende jongeren naar een festival in
Kroatië brengen. Onderweg groeit het
conflict tussen de conservatieve Mario
en zijn alternatieve passagiers. Wat
Mario’s laatste reis moest worden, verandert al snel in een fascinerende trip.
Paradise Trips is een Vlaamse film uit
2015 en duurt 90 minuten. Op het filmfestival van Oostende won de film verschillende prijzen, waaronder die voor
beste acteur (Gène Bervoets).
Toegang: 5 euro / 3,50 euro (Vriendenpas)

De Kleine Prins (+6 jaar)

Woensdag 30 december om 14.30 uur
in de schouwburg
Het leven van een
klein meisje van
negen jaar staat
helemaal in het
teken van studeren en volwassen
worden. Maar dan
sluit het meisje
vriendschap met
haar buurman, een oude piloot. Hij vertelt haar over zijn magische ontmoeting
met een kleine, wijze prins. Zijn verhalen
openen een nieuwe wereld van kansen,
avonturen en liefde. De film combineert
dit hedendaagse verhaal met het bekende verhaal van Antoine de Saint-Exupéry.
De Kleine Prins is een Franse animatiefilm uit 2015 en duurt 108 minuten. In
deze Vlaamse versie herkent u de stemmen van onder anderen Jan Decleir (de
piloot) en Charlotte Vandermeersch (de
moeder).
Toegang: 5 euro / 3,50 euro (Vriendenpas)
december 2015
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sport
Nog plaatsen vrij voor de sportkampen
Op 21, 22 en 23 december kunnen kinderen en jongeren van zes tot zestien jaar deelnemen
aan sportkampen. Inschrijven kan via www.herentals.be/sportkampen. Deelnemen kost 45 euro
voor kinderen geboren tussen 2006 en 2009. Kinderen geboren in of voor 2005 betalen 55 euro.
Houders van een Vrijetijdspas krijgen 50 procent korting.
De sportactiviteiten vinden plaats in De Vossenberg van 9 tot 16 uur. Voor sommige activiteiten
gaan de deelnemers op verplaatsing. Voor de voor- en naopvang werkt de stad samen met de
buitenschoolse kinderopvang Stekelbees (Nonnenstraat 14). De stadsbus pikt de kinderen daar
’s morgens op en zet hen ’s avonds weer af. Als u gebruik wilt maken van de opvang, moet u uw
kind vooraf inschrijven op het secretariaat van Stekelbees (tel. 014-28 68 97, lkherentals@landelijkekinderopvang). Het secretariaat is open op dinsdag en donderdag van 9 tot 12 uur. Als uw
kind niet is ingeschreven, kan het niet gebruikmaken van de opvang.

Sportmonitoren gezocht
Het stadsbestuur is op zoek naar enthousiaste monitoren voor het begeleiden van sportkampen,
kleutersportweken en zwemlessen.
Wie komt in aanmerking?
• Studenten vanaf het tweede jaar bachelor of master lichamelijke opvoeding of bachelor lager
of kleuteronderwijs (met sportachtergrond)
• afgestudeerden met een diploma van bachelor of master lichamelijke opvoeding of bachelor
lager of kleuteronderwijs
• gediplomeerden bij de Vlaamse Trainersschool (VTS)
Bent u geïnteresseerd, geef dan uw contactgegevens door via www.herentals.be/sportmonitor.

Bowling voor vijftigplussers
Op dinsdag 8 december organiseert het stadsbestuur een bowlingnamiddag voor vijftigplussers.
Inschrijven is niet nodig. U komt gewoon om 13.30 uur naar Bowling Het Ven (Vennen 35). Tussen 14 en 16 uur kunt u twee spelletjes spelen. Deelnemen kost 4 euro per persoon, drankje
inbegrepen.

Vriendjesdagen in het Netepark
In de week voor de kerstvakantie zijn het weer Vriendjesdagen in de zwembaden van het Netepark. Van 14 tot en met 20 december mag elke jongere (tot en met 18 jaar) een vriend of vriendin
meebrengen die voor de helft van de normale toegangsprijs mee mag komen zwemmen.

G-badminton in Noorderwijk
De Noorderwijkse Badmintonclub start in januari met badmintontrainingen voor mensen met
een mentale beperking. Jongeren vanaf twaalf jaar en volwassenen zijn elke woensdag van 18.30
uur tot 19.30 uur welkom in de sporthal (Ring 9). Ook kinderen vanaf zeven jaar kunnen er samen
met leeftijdgenoten badminton spelen. Bent u geïnteresseerd of wilt u graag komen helpen tijdens de trainingen, neem dan contact op met Elke van de Put.
Meer informatie: Elke van de Put (elkevdput@hotmail.com).

Meer informatie
Dienst sport, De Vossenberg, Markgravenstraat 93, tel. 014-28 52 50, sportdienst@herentals.be
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JEUGD
Nog plaatsen vrij
voor de Grabbelpas!
Bent u nog op zoek naar
een leuke vrijetijdsbesteding voor uw kinderen
tijdens de kerstvakantie? Goed nieuws! Er zijn
nog plaatsen vrij voor
de Grabbelpasactiviteiten.
Het thema van deze vakantie is griezelen. De kinderen gaan onder meer op
heksen-en-trollenwandeling, luisteren
naar spookverhalen, bakken griezelcupcakes, knutselen dansende mummies en griezellichtjes en worden omgevormd tot hippe heksen. Inschrijven
kan via www.herentals.be/grabbelpas.

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 donderdag 31 december tussen
10 en 13 uur voor de Lakenhal en trakteert hen op een wafel en een warme
chocolademelk.

Schrijf je in
voor de Kunstbende
Kunstbende is een wedstrijd voor jongeren van 13 tot 19 jaar. Voel je de creativiteit door je aderen stromen, rep je dan
via deze wedstrijd richting artistiek succes. Surf naar www.kunstbende.be en
schrijf je in voor een of meer categorieën.
De voorronde vindt plaats op zondag 6
maart 2016 in De Warande in Turnhout.

KERSTMIS IN DE STAD
Kerstmarkt op de Grote Markt
Op zondag 13 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. Herentalse koren geven het beste van zichzelf en brengen de mooiste
kerstliederen. De Kerstman is ook van de partij en krijgt gezelschap van een ballonnenplooier. In
de Lakenhal kunnen de kleinsten zich laten schminken. Om 16 uur trekken enkele dj’s de avondkerstmarkt op gang. Die vindt plaats aan de andere (zuidelijke) kant van de Grote Markt. Herentalse verenigingen bieden er allerlei lekkers aan. De avondkerstmarkt eindigt om 22 uur.
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 2014 duidde de jury de kraam van de scouts als winnaar aan.

Cadeaudagen van Oxfam Wereldwinkel
Op zaterdag 12 en zondag
13 december organiseert
de Wereldwinkel zijn jaarlijkse geschenkenbeurs. Die
vindt plaats in de foyer van
cultuurcentrum ’t Schaliken.
U vindt er allerlei exotische
geschenken die voortkomen uit eerlijke handel. Elke
bezoeker krijgt een gratis
drankje. Op zaterdag kunt u
er terecht van 10 tot 22 uur
en op zondag van 10 tot 17
uur. Op zaterdag spelen er bovendien twee films van Ciné Horizon in de schouwburg: Holly en
de zwaan en The Lunchbox. U vindt meer informatie op pagina 9.

Geef een sexy beest cadeau
Zoekt u nog een eindejaarsgeschenk voor iemand die
alles al heeft? Surf dan naar www.oxfampaktuit.be en
koop een geit, een plantje, een bijenkorf of een cursus
biolandbouw. Zo geeft u twee keer: u verrast iemand
met een symbolische wenskaart, terwijl het geld voor
hun geschenk naar Oxfam-projecten gaat. Wilt u extra
uitpakken? Bestel dan een mooie cadeaubox om uw
wenskaart in te stoppen. U krijgt er een reep fairtradechocolade bovenop.

Extra openingsuren dienst toerisme
Om u tijdens de eindejaarsperiode beter van dienst te zijn, is de dienst toerisme open op
zondag 13 en 20 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. Op 24 en 31 december is het
kantoor enkel open in de voormiddag.

Kerstwandelingen
Op zondag 27 december kunt u weer
deelnemen aan een sfeervolle kerstwandeling. Aan het Dorpshuis in Noorderwijk vertrekt er tussen 16 en 18
uur om het half uur een treintje dat
de deelnemers naar de vertrekplaats
in Morkhoven brengt. Twee en een
half uur later komt u terug aan bij het
Dorpshuis. Onderweg kunt u genieten van muziek, een vertelling, een
vuuract en een hapje en een drankje.
Omdat het aantal deelnemers beperkt
is, moet u vooraf inschrijven. Dat kan
vanaf 30 november op www.herentals.
be/kerstwandeling of bij de dienst toerisme. Deelnemen kost 4 euro. Kinderen tot tien jaar betalen 2 euro.
Meer informatie: dienst toerisme,
Grote Markt 35, tel. 014-21 90 88

Vlaanderen zingt kerst
Vlaanderen heeft een rijk repertoire
aan kerstliederen. Het Davidsfonds
van Herentals nodigt u uit om samen
met Vocaal Ensemble Markant een
selectie uit dit mooie erfgoed te zingen. De liederen worden afgewisseld
met sfeervolle teksten. De samenzang
vindt plaats op zaterdag 26 december
om 16 uur in de stemmige Sint-Catharinakerk op het Begijnhof. Als toegangsprijs geeft u een vrije bijdrage voor
het goede doel. Na afloop is iedereen
welkom voor een drankje in het Fundatiehuis.

Kerstmis in
Noorderwijk
De gemeenschapsraad van Noorderwijk organiseert op vrijdag 18 december een kerstmarkt op het Dorpsplein.
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.
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KERSTMIS IN DE STAD
Joy to the World
Het Koninklijk Sint-Franciscuskoor en ensemble Triple F laten de gezellige sfeer van Kerstmis nazinderen en organiseren samen een laat kerstconcert op zondag 27 december. Het concert Joy to
the World vindt plaats in de Sint-Antoniuskerk (Paterskerk) op zondag 27 december. De deuren
gaan open om 14.30 uur. De toegang bedraagt 8 euro. Kinderen jonger dan twaalf jaar betalen
5 euro.
Meer informatie en tickets: tel. 014-21 84 33

Theaterspektakel - Prettige feestdagen
In het huis van workaholic Erik en zijn naar liefde hunkerende vrouw Suzy komt gedurende twee
dagen de familie samen. Met de tirannieke nonkel, de gefaalde dokter, zijn gestoorde vrouw en
de frigide, vrijgezelle zus van de gastvrouw wordt dit verblijf een broeihaard voor spanningen en
mislukkingen.
De voorstellingen vinden plaats op 27 en 28 november en 4, 5, 6, 10, 11 en 12 december in de
Kamertheaterzaal van ’t Hof. Tickets kosten 9 euro en zijn te verkrijgen bij cc ’t Schaliken (Grote
Markt 35, http://tickets.schaliken.be).

De academie maakt
het gezellig
Het jaar afsluiten doet de Stedelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans met pure gezelligheid. Muzikanten, dansers en woordkunstenaars in spe tonen hun kunnen met tal van
kleine concerten: van Bach tot The Foo Fighters, van Ierse folk tot Tom Lanoye. Op het sfeervolle binnenplein kunt u genieten van een hapje en een drankje, een gezellige babbel en
vooral van veel kunst door kleine en grote mensen. Iedereen is welkom in Hikstraat 28 op
donderdag 17 december vanaf 18 uur.

Kaarsenactie
Bond Zonder Naam
Voor mooie, persoonlijke geschenken bent u bij de Bond Zonder Naam
aan het juiste adres. Naast de nieuwe kalender voor 2016 vindt u er
sierkaarsen, boeken en allerhande
mooie hebbedingetjes. Er zijn dit jaar
verschillende nieuwigheden, zoals
schoonmaakdoekjes, postzegels en
geschenkpapier met spreuken van
Bond Zonder Naam. Alle geschenken zijn te koop in de huiswinkel van
de familie Horemans - Van Lommel,
op de kerstmarkten in Herentals en
Noorderwijk en op het kerstfeest van
Ziekenzorg. De kalender kunt u ook
kopen bij de dienst toerisme (Grote
Markt 35).
Meer informatie:
familie Horemans - Van Lommel,
indenlaan 10,
gsm 0497-26 27 16,
www.bzn.be

Steun vzw OpWeg
via Music for Life
Vzw OpWeg uit Herentals biedt ondersteuning aan mensen met een beperking. U kunt hen deze maand steunen door een actie op touw te zetten
voor Music for Life. U kunt bijvoorbeeld wafels bakken of glühwein verkopen. Registreer uw actie op www.
musicforlife.be en selecteer ‘OpWeg
vzw’ als goed doel. Met de opbrengst
wil de vzw een eindejaarsfeest houden en cursussen organiseren om hun
cliënten sterker en weerbaarder te
maken.
Meer informatie:
www.vzwopweg.be en
www.musicforlife.be
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Doe je eindejaarsaankopen in
Herentals en wie weet kan je deze
KIA Picanto strikken!

in Thals
mber
e
c
e
d
0
2
3
1
6
g
a
zond
t 17.30 uur
n 13 to

winkels open va

6/12

Wafel

13/12

kerstmarkt
erstman

de k
Hotshoppen met

--

------------------

eindejaarsactie
Win dezeecaemubteroi.S.M.
van 1 t.e.m. 31 d

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
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Dit jaar geven we ook enkele
speelgoedauto’s weg!

P EET ERS H ERE

NTA LS

AD DELHAIZE / ANIMAL PLANET / AUDIONOVA HOORCENTRUM /
BAR BIER / BELLEVILLE LEATHER & LUGGAGE / BELLO /
BE SHOES / BLOKKER / BOETIEK MONJA / BRAX / CAFÉ BRIGAND /
CAFÉ DEN THIJS / CAFÉ DRUYTS / CAFÉ THEATER / CARRE BLUE /
CARRE / C & A / CLUB HUMAN / DASKALIDÈS / DEBORAH BIJOUX /
DE CEUSTER INTERIEUR / D DESSOUS / DE HERDT / DE LANGE
MUUR / DE MANGERIE / DEMOLDER LINGERIE / DEN BEIAARD /
DEN BRIGAND / DE ZALM / DE ZANDLOPER / DI / DROOGKUIS VAN
ENDE & ROXY / ESPRIT / FIGLI / FORMEN / FOTO HERMANS /
FRED & GINGER / GEISHA / GERRY WEBER / GILDENHUIS /
GOLDIE / GORIS HERENKLEDING / HEMA / HEYLEN VASTGOED /
HOORCENTRUM AERTS / HUIS HAEST / JETAIRCENTER / JUWELIER
GIJSEMBERG /JUWELIER MULDERS / KAMIZE / L. ZWIJSEN OPTICS /
LA SORELLA / LIMO & CO / LOUISE SHOP / MARIDADI / MOBISTAR
CENTER / MODES CLIMAN / MOONSHINE TATTOO / MULLER /
NEGRESCO DELICIOUS / NEGRESCOLIVING / O’DET / OPTIEK GUY
FREDERIX / OPTIEK R. HAERENS/ ORIGINALS / PAIN PARISIEN /
PANOS / PAREXEMPLE /PARFUMERIE SUBLIM / PARIS LONDRES
SCHOENEN / PASSE PARTOUT/ PINGUIN / PITUFO / SCAPA /
SCHOENEN LABRO / SCHOENEN TORFS / SNOEYS / SNOEYS2 /
SOFIE / S&V / STANDAARD BOEKHANDEL / TAI-TON / TASSE TOUT /
TELENETSTORE / ’T PARAPLUKE / UNICO / UNIVERS / UW GSM / VAN
DER LINDEN / VANENDE WASSERIJ / VERITAS / VERO MODA (EXES) /
VERWIMP / VINHMM / VINTERRA / ZEEMAN / ZIGGY-CÉCIL

Randstraten
ARC / ARKADES / BABYSPECIAALZAAK MAYA / BOEKHANDEL BERT
VAN SANDE / DE BLAUWE ZEBRA / E5-MODE / FLORENTINES /
GARAGE PEETERS / GB - ALMA / HELSEN NV / HENDRICKX
FIETSEN / HERENKLEDING WELLENS / HIDRODOE / HUBO /
LINGERIE DIANA / MAES DEKOR / SPAR MOLEKENS /
VAN ECCELPOEL / VELOSHOP / WELLENS WOMEN / XXXX TRAVEL

www.helemaalherentals.be

Noorderwijk - Morkhoven
DAAN OPTIEK / DE MALLEMOLEN-SPEELGOED / DRANKENHANDEL
VERREYDT

Dit jaar geven
we ook enkele
speelgoedauto’s
weg!

P EETERS H ERENTALS

Meest actuele lijst op www.helemaalherentals.be

aankondigingen
Internationale Muntenbeurs van Numismatica
Op zondag 13 december vindt in sporthal De Vossenberg de jaarlijkse Internationale Muntenbeurs van Numismatica plaats. Een honderdtal standhouders uit binnen- en buitenland presenteert er een gevarieerd aanbod van munten, penningen, medailles en bankbiljetten. De deuren
staan open van 8.30 uur tot 15 uur. Om 11 uur geeft gastspreker Raf Van Laere een uiteenzetting
over loden zegels en verzegelingen in de Zuidelijke en Noordelijke Nederlanden.
Meer informatie: www.numismatica-herentals.be

Concerto d’Avanti
De muzikanten van Music-Band Avanti repeteren elke week met veel plezier en willen het
resultaat aan iedereen laten horen. Op zondag 6 december nodigen ze u dan ook uit op hun
concert in cultuurcentrum ’t Schaliken. Vanaf 14.30 uur kunt u er genieten van een gevarieerd
programma met bekende muziek. Speelde u zelf ooit een instrument, dan kunt u misschien
eens mee komen repeteren. Het concert is de ideale gelegenheid om Music-Band Avanti te
leren kennen.

Wiskunde voor de leek

De Vaginamonologen
2.0
Met een gloednieuwe cast en nieuwe
teksten is De Vaginamonologen 2.0 een
belevenis voor de nieuwe generatie.
De nieuwe performers zijn Nele Goossens (het lief van Snellen Eddy), Charissa Parassiadis (Slongs Dievanongs) en
zangeres Sandrine Van Handenhove.
Het uitgangspunt blijft hetzelfde als in
de originele versie van An Nelissen: de
vrouwen zijn ongerust over vagina’s,
overal ter wereld. U kunt de voorstelling op woensdag 9 december om
20 uur bijwonen in cultuurcentrum
’t Schaliken. Een ticket kost 20 euro.
Meer informatie en tickets:
www.livecomedy.be

De Francqui-Stichting kende de prestigieuze Francquiprijs dit jaar toe aan wiskundige Stefaan
Vaes. Deze prijs is de bekendste Belgische wetenschappelijke bekroning en wordt soms ook de
Belgische Nobelprijs genoemd. Stefaan Vaes woont in Herentals en is professor aan de faculteit
Wetenschappen van de Katholieke Universiteit Leuven. Op donderdag 3 december om 20 uur
geeft hij in de Lakenhal een lezing over het hoe en waarom van de wiskunde en over zijn bijdrage aan deze wetenschap. De lezing is een organisatie van Davidsfonds Herentals en wordt
afgesloten met een receptie, aangeboden door het stadsbestuur.

Dubbeltentoonstelling in galerie Storm
Deze maand vindt er in galerie Storm een dubbeltentoonstelling plaats met schilderijen van Pia
Timmermans en illustraties van Yentl Stragier. De Herentalse Yentl Stragier exposeert onder de
titel Goodlo Helbye. Tijdens haar voettocht naar Santiago de Compostela maakte zij dagelijks illustraties van de mensen die ze onderweg ontmoette en van wie ze onmiddellijk weer afscheid
moest nemen. Pia Timmermans toont schilderijen onder de titel It’s All in the Mind. De tegenstelling tussen de onschuld van het jonge kind en de getoonde attributen doet de toeschouwer
nadenken over de ongewild vreemde kronkels die het brein soms
maakt.
Galerie Storm bevindt
zich in de Nonnenstraat 25/1. De vernissage vindt plaats op
vrijdag 4 december om
19.30 uur. U kunt de
tentoonstelling verder
nog bezoeken op 6, 11,
12 en 13 december.
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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 6
december. Die vertrekt aan Hidrodoe
(Haanheuvel 7). Inschrijven is niet nodig en deelnemen is gratis. De volledige kalender vindt u op www.herentals.be/toerisme en in de brochure bij
de dienst toerisme.
Meer informatie:
dienst toerisme,
Grote Markt 35,
tel. 014-21 90 88,
toerisme@herentals.be

aankondigingen
Een nieuw historisch jaarboek,
het ideale eindejaarsgeschenk
Op zaterdag 19 december stelt de Herentalse Geschiedkundige Kring de vierentwintigste editie van het Historisch Jaarboek voor. De voorstelling vindt plaats om 10.30 uur in kasteel Le Paige (Nederrij 135). Het nieuwe jaarboek staat boordevol wetenswaardigheden over Herentals
en is geïllustreerd met meer dan zeventig foto’s en afbeeldingen. Het koninginnenstuk is de
studie van Toon Esch over het Herentalse dialect uit het begin van de twintigste eeuw. Esch baseerde zijn studie op het proefschrift van Herentalsenaar dr. Jef Laureys (1891-1971), die kort
na de Eerste Wereldoorlog doctoreerde in de Germaanse filologie aan de Vrije Universiteit van
Brussel. Later ontpopte Jef Laureys zich tot een echte culturele duizendpoot. Daarover leest u
meer in de studie Dr. Jef Laureys,
Kempenaar met de Kempenaars
van dr. Jan-M. Goris. Verder bevat
het jaarboek interessante artikels
over de Herentalse oorlogsvrijwilliger August Verellen, deken
P.F. Van Kessel en de gebroeders
Geefs.

Dr. Jef Laureys (1891-1971)

Het boek kost 24 euro. U kunt het
kopen tijdens de voorstelling en
later bij de dienst toerisme (Grote
Markt 35). U kunt het boek ook via
taxipost laten bezorgen. U betaalt
dan 9 euro verzendingskosten.

Als voorsmaakje geven we u alvast enkele voorbeelden uit het Hertals dialect van meer dan
een eeuw geleden.
• hôchkwaat haave
roddelen
• moerzeiken
mieren
• reigere
regenen
• veroazjuudas
verrader, verklikker, klikspaan
• Da hei Hèrtals he’rt on
Dat is typisch iets van of voor Herentals
• Tiz’n moef
Het is een koppige
•	Dô ist van pinneke dun 	Daar gaat het er zuinigjes aan toe
• Wa n’n hannekesnest iz da hie! Wat een wanorde! (Hanne is een oud woord voor ekster.)

Meer informatie:
Herentalse Geschiedkundige Kring, tel. 014-21 33 33, info@hgk.be, www.hgk.be

Opleiding sociale media voor horecaondernemers
Via de Horeca Academie biedt Horeca Vlaanderen kosteloze, kwaliteitsvolle opleidingen aan
voor ondernemers. Dat is mogelijk dankzij de steun van het Agentschap Ondernemen. Op donderdag 17 december vindt de opleiding Sociale media en onlinereviews plaats in Herentals.
Sommige horecaondernemers staan argwanend tegenover reacties op sociale media. Nochtans bieden zowel positieve als negatieve recensies een uitgelezen kans om uw zaak op de
kaart te zetten. Hoe u die kansen kunt grijpen, leert u in deze opleiding.

Dienstencentrum
’t Convent
Appelbeignets

Naar jaarlijkse traditie bakken de medewerkers van dienstencentrum ’t
Convent lekkere appelbeignets met
appeltjes van het Begijnhof. Iedereen
is welkom op woensdag 2 december
vanaf 14.30 uur. Een portie kost 1,50
euro. Inschrijven is niet nodig.

Computerlessen
op maat van senioren
Zou u graag kennismaken met de computer? Of hebt u al een computer maar
kunt u er nog niet goed mee overweg?
Schrijf u dan in voor de computerlessen in dienstencentrum ’t Convent of
in het Dorpshuis van Noorderwijk. Er
zijn zowel lessen voor beginners als
voor gevorderden. Daarnaast biedt
het dienstencentrum ook een aantal
gespecialiseerde cursussen aan: Windows 8, PowerPoint, Publisher, Photoshop Elements en Excel. Schrijf u snel
in, want de plaatsen zijn beperkt.
Op vrijdag is er zowel in het dienstencentrum als in het Dorpshuis een
cybercafé met vrije inloop. Senioren
kunnen hier van 13.30 uur tot 16 uur
terecht met al hun vragen.

Meer informatie:
dienstencentrum ’t Convent,
Begijnhof 17, tel. 014-28 20 00,
dienstencentrum@ocmwherentals.be

Schrijf u in via www.horeca-academie.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
tot

04/11 TENTOON
14/12

Mathias Van Hecke / Foyer van cc ’t Schaliken /
Tijdens voorstellingen

Van
tot

28/11 TENTOON
03/01

Lectrr – Jaaroverzicht in cartoons / Lakenhal / Op vrijdag, zaterdag en
zondag van 14 tot 17 uur / Gesloten op 25 december 2015 en
1 januari 2016

INFO

Maak kennis met de Gezinsbond van Herentals / Foyer cc ’t Schaliken /
Van 14 tot 16.30 uur

FILM

Ciné Horizon: Holly en de zwaan (+8 jaar) / cc ’t Schaliken / 14.30 uur

Di

01/12 RAAD

Gemeenteraad / Raadzaal administratief centrum,
Augustijnenlaan 30 / 20 uur

FILM

Ciné Horizon: The Lunchbox / cc ’t Schaliken / 20 uur

Créacafé: wenskaarten maken / De Cirkel, Lierseweg 132 /
Van 13.30 tot 17 uur / Info: tel. 014-24 66 90,
delink@ocmwherentals.be

THEATER

Theaterspektakel – Prettige feestdagen / Kamertheaterzaal ’t Hof / 20 uur

TENTOON

Dubbeltentoonstelling Pia Timmermans en Yentl Stragier / Galerie
Storm, Nonnenstraat 25/1 / Van 14 tot 18 uur

MUZIEK

Milow – Solo / Cultuurhuis De Warande, Warandestraat 42,
2300 Turnhout / 20.15 uur

KERST

Kerstmarkt WZC Bremdael / Ernest Claesstraat 54 / Van 13 tot 18 uur

UiT

Wo

02/12 DANS

Ugo Dehaes – DMNT / cc de Werft, Werft 32, Geel / 20.15 uur

Do

03/12 LEZING

Stefaan Vaes – Wiskunde voor de leek / Lakenhal / 20 uur

Vr

Za

12/12 KERST

THEATER

Theater Antigone en Lazarus – Woody / cc ’t Schaliken / 20 uur
(inleiding om 19.15 uur)

UiT

Créacafé: handwerk / De Cirkel, Lierseweg 132 / Van 13.30 tot 17 uur
/ Info: tel. 014-24 66 90, delink@ocmwherentals.be

KERST

X-mas Shopping / Stadscentrum / Van 13 tot 17.30 uur

KERST

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

Mobiele Lijnwinkel / Lakenhal, Grote Markt / Van 8.30 tot 14.30 uur

UiT

Sinterklaas en Zwarte Piet delen snoepjes uit op de markt /
Stadscentrum

Internationale Muntenbeurs van Numismatica / Van 8.30 tot 15 uur /
Sporthal De Vossenberg, Markgravenstraat 93

TENTOON

THEATER

Theaterspektakel – Prettige feestdagen / Kamertheaterzaal ’t Hof /
20 uur

Dubbeltentoonstelling Pia Timmermans en Yentl Stragier / Galerie
Storm, Nonnenstraat 25/1 / Van 14 tot 20 uur

KLASSIEK

MUZIEK

Sep'n Hop, The Boppin' Benvis Brothers en Beauty Boudoir – Radio
Modern / Foyer cc ’t Schaliken / 20 uur

Malibran Quartet – Haydn en Beethoven (Aperitiefconcert) /
Lakenhal / 11 uur / UITVERKOCHT

MUZIEK

Milow – Solo / Cultuurhuis De Warande, Warandestraat 42,
2300 Turnhout / 20.15 uur

KERST

Kerstmarkt WZC Bremdael / Ernest Claesstraat 54 / Van 13 tot 18 uur

04/12 INFO
UiT

Zo

13/12 KERST

Za

05/12 THEATER

Theaterspektakel – Prettige feestdagen / Kamertheaterzaal ’t Hof /
20 uur

Zo

06/12 MUZIEK

Concerto d’Avanti / 14.30 uur / cc ’t Schaliken, Grote Markt 35

Di

15/12 RAAD

TuinHier – Praktijkles over het snoeien van druiven /
Info: hermanb@pandora.be

Do

17/12 THEATER

TUIN

Di

UiT

Turen naar Vogelkuren / Vogelkijkhut Snepkensvijver, Lichtaartseweg
/ 9 uur / Info: Natuurpunt Nete en Aa, tel. 014-51 61 57

THEATER

Theaterspektakel – Prettige feestdagen / Kamertheaterzaal ’t Hof / 15 uur

KERST

X-mas Shopping / Stadscentrum / Van 13 tot 17.30 uur

TENTOON

Dubbeltentoonstelling Pia Timmermans en Yentl Stragier / Galerie
Storm, Nonnenstraat 25/1 / Van 14 tot 20 uur

08/12 SENIOR
UiT

Créacafé: een deurkrans maken / De Cirkel, Lierseweg 132 /
Van 13.30 tot 17 uur / Info: tel. 014-24 66 90,
delink@ocmwherentals.be

09/12 UiT

De Vaginamonologen 2.0 / cc ’t Schaliken / 20 uur

Do

10/12 RAAD

Milieuadviesraad / Administratief centrum, Augustijnenlaan 30 /
20 uur

SENIOR

Grijze Panters – Kerstfeestje / Taverne Wolfstee / Info: Joke,
tel. 014-22 04 07

INFO

Familiegroep dementie – Jongdementie / Dienstencentrum ’t
Convent, Begijnhof 17 / 18 uur

THEATER

Theaterspektakel – Prettige feestdagen / Kamertheaterzaal ’t Hof /
20 uur

WERELDMUZIEK

El Juntacadáveres – Twists and Turns / CC Zwaneberg, Cultuurplein 1,
2220 Heist-op-den-Berg / 20 uur

UiT

Créacafé: handwerk / De Cirkel, Lierseweg 132 / Van 13.30 tot 17 uur /
Info: tel. 014-24 66 90, delink@ocmwherentals.be

11/12 THEATER
TENTOON
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Vr

Bowlingnamiddag / Bowling Het Ven, Vennen 35 / 13.30 uur

Wo

Vr

Geschenkenbeurs van de Wereldwinkel / Foyer cc ’t Schaliken /
Van 10 tot 22 uur

Kerstmarkt / Grote Markt / Vanaf 13 uur

Gemeenteraad / Raadzaal administratief centrum,
Augustijnenlaan 30 / 20 uur
MartHa!tentatief – De snoek van Sjestov / cc ’t Schaliken / 20 uur

SENIOR

Grijze Panters – Wandelen / Info: Yvonne, tel. 014-21 42 65

UiT

Créacafé: handwerk / De Cirkel, Lierseweg 132 / Van 13.30 tot 17 uur
/ Info: tel. 014-24 66 90, delink@ocmwherentals.be

KERST

Kersthappening in de muziekacademie / Hikstraat 28 / 18 uur

18/12 KERST

Kerstmarkt / Dorpsplein Noorderwijk / 18 uur

MUZIEK

Jef Neve – Solo / cc ’t Schaliken / 20 uur

VROUW

Vrouwenraad – Kerstfeestje / Tuinzaal van ’t Hof / Van 13.30 tot
16.30 uur / Info: Louisa Van Sand, tel. 014-22 00 55

JAZZ

Jasper Blom Quartet ft. Bert Joris – Jazzconcert / Zaal Ootello,
Ezaart 162, Mol / 20.15 uur

Za

19/12 BOEK

Zo

20/12 UiT

Herentalse Geschiedkundige Kring – Voorstelling Historisch Jaarboek
XXIV / Kasteel Le Paige, Nederrij 135 / 10.30 uur
De Kerstman deelt snoepjes uit op de markt / Belgiëlaan

KERST

X-mas Shopping / Stadscentrum / Van 13 tot 17.30 uur

THEATER

Theater FroeFroe – Repelsteel (+6 jaar) / cc ’t Schaliken / 14.30 uur

TUIN

TuinHier – Bloemschikken rond het thema kerst / Eetzaal kOsh Campus
Scheppersstraat / 10 uur

Di

22/12 RAAD

Raad voor Maatschappelijk Welzijn / Kantoor van de OCMWsecretaris, Nederrij 133/A / 20 uur

Za

26/12 KERST

Davidsfonds Herentals – Vlaanderen zingt kerst / Sint-Catharinakerk,
Begijnhof / 16 uur

Zo

27/12 KERST
KERST

Kerstwandeling / Dorpshuis Noorderwijk / Van 16 tot 18 uur
Koninklijk Sint-Franciscuskoor en ensemble Triple – Joy to the World /
Sint-Antoniuskerk / 15 uur

Theaterspektakel – Prettige feestdagen / Kamertheaterzaal ’t Hof /
20 uur

Di

29/12 FILM

Paradise Trips / cc ’t Schaliken / 20 uur

Wo

30/12 FILM

De Kleine Prins (+6 jaar) / cc ’t Schaliken / 14.30 uur

Dubbeltentoonstelling Pia Timmermans en Yentl Stragier / Galerie
Storm, Nonnenstraat 25/1 / Van 10 tot 14 uur

Do

31/12 JEUGD

Jeugdraad trakteert nieuwjaarszangers / Lakenhal /
Van 10 tot 13 uur

BURGERZAKEN
Geboorten

actieve senior
OKRA Sint-Waldetrudis
Elke dinsdag
Elke woensdag
Elke donderdag

Sportcomplex De Vossenberg / Van 14 tot 15 uur
Info: Suzanne Noyen, tel. 014-23 10 34
Vertrek aan de Sint-Waldetrudiskerk / 13.30 uur
Fietsen
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
Linedancen Sportcomplex De Vossenberg / Van 13.30 tot 16 uur
Info: Wieza Bosmans, tel. 014-21 87 78

Turnen

OKRA Sint-Antonius
Elke maandag

Petanque

Elke woensdag

Fietsen

’t Convent / Van 14 tot 17 uur
Info: Jef Driesen, gsm 0477-37 44 86
Vertrek aan de Sint-Waldetrudiskerk / 13.30 uur
Info: Jef De Heel, tel. 014-21 85 54

OKRA Onze-Lieve-Vrouwparochie
Elke dinsdag
Elke woensdag

Normaal vertrek aan Onze-Lieve-Vrouwkerk / 13 uur
WINTERWANDELING
Petanque Plein in de Rozenstraat / 13.30 uur

Elke donderdag Hobbyclub Info: Martha Verlinden, tel. 014-21 39 56
voor dames

S-Sport
Elke dinsdag

dansen

Elke dinsdag

SPELEN

Elke donderdag dansen
Elke donderdag Fietsen

Dansen voor senioren op moderne muziek
(zonder partner) / Sportcomplex De Vossenberg /
Van 9 tot 12 uur / Info: Marie-Louise Bertels,
tel. 014-21 99 79
Petanque, minigolf, kaarten of bingo / ’t Convent /
13 uur /
Info: Albert Corthout, tel. 014-21 99 79
Dansen voor senioren op moderne muziek
(zonder partner) / Sportcomplex De Vossenberg /
Van 9.30 tot 11 uur / Info: Marie-Louise Bertels,
tel. 014-21 99 79
Sportcomplex De Vossenberg / 13.30 uur /
Info: Willy Verlinden, tel. 014-22 11 14

Sportelen
Elke maandag
Elke maandag

Badminton Sporthal van Noorderwijk / Van 13.30 tot 15 uur
Aquagym Netepark / Van 15.15 tot 16 uur en
van 16.15 tot 17 uur
Netepark / Van 9.55 tot 11.50 uur

Elke dinsdag

nordic
walking
Elke woensdag Senioren- De Vossenberg / Van 10 tot 11 uur
fitness
Elke donderdag Badminton De Vossenberg / Van 13.30 tot 16 uur
Aquafitness Netepark / Van 14 tot 14.50 uur
Elke vrijdag

JONG
Elke dinsdag
Elke vrijdagnamiddag
Vrijdag- en
zaterdagavond

07/10 Lars, zoon van An Rijken en Filip Claes
08/10 Lukas, zoon van Leentje Reynders en Kenneth Verboven
12/10 Isa, dochter van Karolien Vansant en Dieter Daems
13/10 Vincent, zoon van Inez Dom en Clif Geerts
17/10 Jaina, dochter van Nikki Dams en Robby Smet
18/10 Ella, dochter van Elke van de Put en Tijl Willekens
21/10 Matthijs, zoon van Glenny Buermans en Joachim Vandecraen
21/10 Omar, zoon van Rajae El-Allaoui en Said El-Hamrani
24/10	Noud, zoon van Leen Proost en Hans Truyts
25/10 Liz, dochter van Katrien Wouters en Levi Haggerty
27/10 Kyan, zoon van Weili Zhang en Franky Coulon
30/10 Alex, zoon van Arusyak Mkrtchyan en Sevak Buniatyan
03/11 Amélia, dochter van Dorien De Kock en Kevin Croonenborghs

Overlijdens
12/10
17/10
18/10
19/10
20/10
26/10
27/10
29/10
29/10
31/10

Josepha Bellemans (87), echtgenote van Joannes Luyten
Maria De Meyer (86), weduwe van Renaat Celis
Luc Verhaegen (52), echtgenoot van Anne-Marie Verbruggen
Jozef Brabants (78), echtgenoot van Bertha Van Rooy
Rosa Maes (90), weduwe van Lodewijk Govaerts
Modestus Heylen (86), echtgenoot van Maria Verbeeck
Josephus Clijmans (73), echtgenoot van Julia Cambré
Paul Smolders (63)
René Heylen (78)
Maria Ardies (89), echtgenote van Jan Van Camp

Huwelijksaankondigingen
Koen Declercq en Ellen Willems
Oneil Ogbor en Monica Odmenta

Huwelijken
Hans Otten en Christina Van Looy
Daniel Vandepaer en Greta Vannuten
	Rob Heylen en Bieke Weetjens

Vier je verjaardag in het Netepark!
PEUTERS
& ZO
happy
hour
DE rustige

Campus Spiegelfabriek, Lierseweg 132/A /
Van 9 tot 12 uur
1 euro per consumptie / Jeugdhuis 10R20,
Grote Markt 41 / Van 15 tot 17.30 uur
Jeugdhuis 10R20, Grote Markt 41 / 20 uur

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

Administratief centrum / 10 uur

Op feestdagen zijn er geen wandelingen.

www.herentals.be/feestje
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Spreekuren

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, openbaar werk en
gemeentelijk patrimonium
maandag van 18 tot 19.30 uur
vrijdag van 9 tot 11 uur
[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

Maandelijkse spreekuren

De zitdagen vinden plaats in de discrete loketten van het
stadsloket (administratief centrum, Augustijnenlaan 30)

Rijksdienst voor pensioenen
Eerste maandag van 9 tot 12 uur en van 13.30 tot 16 uur

Federale overheidsdienst Sociale Zekerheid
(uitkeringen aan mensen met een handicap)
tweede dinsdag van 10 tot 12 uur
GEEN ZITDAG IN DECEMBER

Rijksdienst voor de sociale verzekering van
zelfstandigen
(pensioenen, ziekteverzekering, kinderbijslag, ... voor
zelfstandigen)
tweede woensdag van 9 tot 11 uur

Commissie voor Juridische Bijstand
gratis juridisch advies door een advocaat
iedere maandag van 17.30 uur tot 19.30 uur
Op afspraak via: www.herentals.be/afspraak,
tel. 014-28 50 50

maandag van 18.30 tot 19.30 uur of na afspraak
[i] schepen.jan.bertels@herentals.be

Vlaams Woningfonds van de Grote Gezinnen

schepen Ingrid Ryken

enkel na afspraak: tel. 03-238 60 34

Cultuur, bibliotheek, kunstonderwijs, archief, erfgoed en
museumbeleid, toerisme en jumelages

Opvanggezinnen:

maandag van 18.30 tot 19.30 uur of na afspraak
[i] schepen.ingrid.ryken@herentals.be

Fonds voor arbeidsongevallen

schepen Wies Verheyden
Sport en personeel
alleen na afspraak
[i] schepen.wies.verheyden@herentals.be

iedere dinsdag van 9 tot 12 uur

enkel na afspraak: tel. 014-26 71 18

elke eerste vrijdag van de maand van 9 tot 12 uur
in De Warande, Warandestraat 42, Turnhout.
[i] www.faofat.be of tel. 02-506 84 72

schepen Jan Michielsen
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
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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

openingstijden stadsdiensten
Ma

di

wo

do

vr

ADMINISTRATIEF CENTRUM
Gesloten op vrijdag 25 december

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

CC ’T SCHALIKEN
Gesloten op vrijdag 25 december. Op
donderdag 24 en 31 december enkel
open in de voormiddag

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

za

zo

BIBLIOTHEEK GILDELAAN
14.00-20.00 14.00-20.00 14.00-20.00 14.00-20.00 14.00-20.00 10.00-16.00
Gesloten op donderdag 24, vrijdag 25,
zaterdag 26 en donderdag 31 december
BIBLIOTHEEK NOORDERWIJK
Gesloten op zaterdag 26 december

18.00-20.00

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

14.00-16.00

10.00-12.00

09.00-18.00 09.00-16.30 09.00-16.30 09.00-12.00 08.30-14.30

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

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
17.00-19.30

HUMMELTJESHOF
Gesloten van donderdag 24 december
tot en met vrijdag 1 januari

07.00-18.00 07.00-18.00 07.00-18.00 07.00-18.00 07.00-18.00

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

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
Gesloten op vrijdag 25 december.

09.00-12.00 09.00-12.00 09.00-12.00 09.00-12.00 09.00-12.00

TOERISME HERENTALS
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 10.00-14.00
Gesloten op vrijdag 25 en zaterdag
26 december. Op donderdag 24 en 31
december enkel open in de voormiddag
STEDELIJKE WERKPLAATS
Gesloten op vrijdag 25 december. Op
donderdag 24 en 31 december enkel
open in de voormiddag

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

HET NETEPARK
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
12.00-16.30 12.00-16.30 12.00-13.00 12.00-16.30 12.00-16.30
17.30-21.00 14.00-21.00 17.30-21.00 17.30-21.00

RECREATIEBAD- EN
DOELGROEPENBAD

17.30-21.00 14.00-21.00 17.30-21.00 17.30-21.00 09.00-17.00 09.00-17.00

OPENINGSTIJDEN KERSTVAKANTIE (19/12-3/1)
De zwembaden van het Netepark zijn gesloten op 24, 25 en 31 december en 1 januari. Op weekdagen zijn alle zwembaden 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 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 13.30-17.00
18.30-21.00
17.30-20.15 19.00-20.30 17.30-19.00
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