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

Nultolerantie voor verkeersovertredingen
Verkeersveiligheid is een prioriteit voor de politie. Om dit extra onder
de aandacht te brengen, houdt de Lokale Politie Neteland van 5 tot
11 december een grote verkeersactie in de vijf gemeenten van de politiezone, dus ook in Herentals. Tijdens deze periode geldt er een nultolerantie voor verkeersinbreuken. Dat gaat van het niet dragen van uw
gordel en het ontbreken van fietsverlichting tot snelheidsovertredingen
op de invalswegen en foutparkeren.
De politie voert ook extra controles uit op geparkeerde voertuigen in
het stadscentrum van Herentals. Op de Augustijnenlaan, de Belgiëlaan,
de Molenvest en aan het station kunt u gratis parkeren. Maar let op:
op enkele plaatsen voor het administratief centrum, bpost en de FOD
Financiën moet u wel een parkeerschijf gebruiken.
Voor een korte uitstap kunt u ook in de meeste centrumstraten gratis
parkeren. In de 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 lang. Bewoners kunnen hier onbeperkt parkeren met hun bewonerskaart.
Parkeert u op de Grote Markt, achter zaal ’t Hof of hotel Karmel, aan
de Sint-Waldetrudiskerk, in de Zandstraat, de Bovenrij, het Hofkwartier
of de Fraikinstraat, dan moet u betalen. Dat kan met muntgeld, een
bankkaart, een sms of de betaal-app. U hebt hier wel recht op het gratis
Herentals kwartiertje. Vergeet niet dat u ook dan een parkeerticket uit
de automaat moet halen of een parkeersessie moet opstarten.

En denk eraan: leg uw parkeerschijf, bewonerskaart of parkeerticket altijd duidelijk zichtbaar achter de voorruit. Zo vermijdt u een boete van
25 euro.

voorwoord...

DEZE MAAND

Wetenswaard

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.
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Openbaar onderzoek naar straatnaam Fermerijweg

STADS
KRANT

Om de woningen in een zijstraat van Watervoort (oneven huisnummers 41 tot en met 53) een
logisch adres te kunnen toekennen, krijgt deze weg een nieuwe straatnaam. De gemeenteraad
stelt de naam Fermerijweg voor. Die verwijst naar de nabijgelegen Fermerijhoeve langs de
Poederleeseweg. Van 9 november tot en met 8 december organiseert de stad een openbaar
onderzoek. 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 het stadsloket.
Deze straatnaamwijziging maakt deel uit van het grootschalige hernummeringsproject
waarmee het stadsbestuur in de zomer van 2015 startte. Met het project wil de stad de
veiligheid, postzekerheid en privacy van de bewoners verzekeren. De volledige lijst van betrokken straten, de voortgang en de planning van de hernummering kunt u raadplegen op
www.herentals.be/hernummering.

COLOFON

Meer informatie: stadsloket, Augustijnenlaan 30, tel. 014-28 50 50, www.herentals.be

Administratief centrum
Augustijnenlaan 30
2200 Herentals
info@herentals.be

Ruimtelijke uitvoeringsplan voor zonevreemde bedrijven
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Verantwoordelijke uitgever:
Jan Peeters, burgemeester
Spoorwegstraat 27
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Aankondigingen voor de Stadskrant van
januari moeten uiterlijk op donderdag 24 november 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.

In Herentals, Noorderwijk en Morkhoven zijn er een aantal zonevreemde bedrijven. Deze bedrijven werden vaak opgericht met de juiste bouwvergunning, maar staan op een plek waar
hun activiteiten strijdig zijn met de voorschriften van het gewestplan of het bijzonder plan van
aanleg (BPA). De stad wil deze zonevreemde bedrijven zo veel mogelijk rechtszekerheid geven.
Dat kan met een Ruimtelijk Uitvoeringsplan (RUP).
De gemeenteraad stelde het RUP zonevreemde bedrijven voorlopig vast. Het openbaar onderzoek loopt tot en met 20 januari 2017. U kunt het RUP raadplegen op www.herentals.be/
rup-zonevreemde-bedrijven of bij het stadsloket (na afspraak). Stuur uw opmerkingen en bezwaren uiterlijk op 20 januari met een aangetekende brief naar de Gemeentelijke Commissie
voor Ruimtelijke Ordening, Augustijnenlaan 30, 2200 Herentals. U kunt uw brief ook tegen
ontvangstbewijs afgeven bij het stadsloket.

Rijrichting Schoolstraat omgedraaid vanaf 9 december
Sinds de heraanleg van de straten in de buurt van het station, volgen de bussen van De Lijn
een nieuwe reisweg tijdens de vrijdagmarkt en evenementen op de Grote Markt. Om dit toe
te laten, moet de verkeersituatie in de Schoolstraat telkens aangepast worden. Na overleg met
De Lijn en de lokale politie besliste de stad om het eenrichtingsverkeer om te draaien voor al
het doorgaand verkeer. Vanaf 9 december kunnen automobilisten daarom vanaf het kruispunt
met de Bolwerkstraat nog enkel in de richting van de Lierseweg rijden.

Sint-Magdalenastraat is
volledig afgewerkt
De heraanleg van de Sint-Magdalenastraat
is achter de rug. De straat kreeg een nieuw
wegdek en nieuwe riolering. De heraanleg
van de Sint-Magdalenastraat kadert in de
tweede fase van de herwaardering van de
straten in de buurt van het station, waar
de Collegestraat, de Goudbloemstraat en
de Kapucijnenstraat deel van uitmaken. De
stad investeerde 1.237.481,04 euro in deze
tweede fase.
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Kids-ID
De kids-ID is een elektronisch identiteitsdocument waarmee Belgische kinderen naar het buitenland kunnen reizen. De kids-ID is geldig in de meeste Europese landen en in sommige landen
daarbuiten. Weet u niet zeker welke reisdocumenten u nodig hebt, dan kunt u dit gemakkelijk
nakijken via de zoekfunctie op www.diplomatie.belgium.be. Een kids-ID is drie jaar geldig, ook
al is uw kind ondertussen twaalf jaar (zie kaderstuk).

Aanvraag
Voor de aanvraag van een kids-ID maakt u een afspraak bij het stadsloket. Dat kan online via
www.herentals.be/kids-id of via tel. 014-28 50 50. Een van de ouders (of de voogd) moet samen met het kind naar de afspraak komen. Breng uw elektronische identiteitskaart mee en
een recente pasfoto van het kind (in kleur, met een witte achtergrond).
De kids-ID kost 6,20 euro. U betaalt de kaart bij de aanvraag. Dat kan cash of met bancontact.
Op 1 januari 2017 verandert de prijs en betaalt u 6,30 euro.
Tip: vraag de kids-ID tijdig aan. Wij raden u aan om minstens vijf weken voor u op reis vertrekt
een afspraak te maken met het stadsloket.

Wist u dat ...
• … kinderen vanaf zes jaar ook een
pincode krijgen waarmee ze zich
met hun kaart kunnen identificeren
op het internet? Zo kunnen ze veilig
surfen en chatten.
• … de kids-ID uw kind een extra bescherming biedt in noodgevallen? Als
u de toepassing Hallo Ouders activeert, kunnen personen die uw kind
aantreffen het telefoonnummer
078-150 350 opbellen. De toepassing telefoneert vervolgens automatisch naar nummers die u vooraf
opgegeven hebt. U kunt tot zeven
nummers opgeven.

Afhalen
Twee tot drie weken na de aanvraag ontvangt u via de post een code. Met die code kunt u de
kids-ID afhalen en activeren bij het onthaal van het stadsloket. U hoeft daarvoor geen afspraak
te maken. Als uw kind al een kids-ID had, moet u de oude kaart inleveren.

Dringende procedures
Vertrekt u onverwacht op reis of bent u de kids-ID vergeten aan te vragen, kom dan zo snel
mogelijk naar het stadsloket. Een kids-ID aanvragen is dan wel een pak duurder.
• Dringende procedure (drie werkdagen): 111,50 euro
• Zeer dringende procedure (twee werkdagen): 176,90 euro
Op 1 januari 2017 verandert dit systeem:
• Dringende procedure (twee werkdagen): 100 euro
• Zeer dringende procedure (een werkdag): 188,30 euro
• Zeer dringende procedure (een werkdag), afhalen in Brussel: 110 euro
Tip: een paspoort voor kinderen jonger dan achttien jaar kost 41 euro. Het is een geldig reisdocument binnen én buiten Europa. Een paspoort is zes werkdagen na de aanvraag klaar. Hebt u
nog voldoende tijd, dan is het dus interessanter om een paspoort aan te vragen in plaats van
een kids-ID in spoedprocedure.

Vanaf welke leeftijd
is een identiteitskaart
verplicht?
Wordt uw kind twaalf jaar en heeft het
geen geldige kids-ID, dan ontvangt het
vijf weken voor zijn of haar verjaardag
een oproepingsbrief om een elektronische identiteitskaart (eID) aan te vragen.
Kinderen die op hun twaalfde verjaardag wel een geldige kids-ID hebben,
kunnen die blijven gebruiken tot de
vervaldatum. Vijf weken voor de vervaldatum van de kids-ID (of uiterlijk
twee maanden voor de vijftiende verjaardag) ontvangt uw kind een oproepingsbrief voor een eID.
U hoeft echter niet te wachten tot uw
kind opgeroepen wordt. Is uw kind
minstens 11 jaar en 10 maanden oud,
dan kunt u ook uit eigen beweging
een afspraak maken met het stadsloket. Vanaf vijftien jaar zijn jongeren
verplicht om hun eID op zak te hebben.
december 2016
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Verwarmingstoelage
Hebt u een beperkt inkomen en verwarmt u uw woning met mazout (huisbrandolie of stookolie), lamppetroleum (type C) of bulkpropaangas, dan kunt u een verwarmingstoelage aanvragen bij het
Sociaal Verwarmingsfonds. U krijgt 0,14 tot 0,20 euro per liter, afhankelijk van de prijs die u hebt betaald. Per gezin en per verwarmingsperiode geeft maximaal 1.500 liter brandstof recht op een
verwarmingstoelage.

Vrijwilligers voor
de Mindermobielencentrale
De Mindermobielencentrale zoekt nieuwe vrijwillige chauffeurs die
enkele uren per week ouderen, zieken en personen met een handicap
willen vervoeren. U krijgt een vergoeding per rit en u bent verzekerd.
Meer informatie: ’t Convent, tel. 014-28 20 00,
dienstencentrum@ocmwherentals.be

Voorwaarden

U hebt recht op de verwarmingstoelage als u voldoet aan een van de
volgende voorwaarden:
• U hebt recht op een verhoogde tegemoetkoming van de ziekteverzekering en u hebt een laag inkomen.
• Het jaarlijks bruto belastbaar inkomen van uw gezin is lager of gelijk aan 17.649,88 euro, verhoogd met 3.267,47 per persoon ten
laste. Het niet-geïndexeerde kadastraal inkomen van de onroerende goederen buiten de gezinswoning telt mee.
• U zit in een schuldbemiddeling of een collectieve schuldenregeling
en u kunt uw verwarmingsfactuur niet betalen.

Aanvragen

U koopt de brandstof eerst aan en komt uiterlijk zestig dagen na de
levering naar de sociale dienst van het OCMW. Breng de volgende
documenten mee:
• factuur of leveringsbon
• identiteitskaart
• bewijs van gezinsinkomen (recentste aanslagbiljet, loonfiche of attest van sociale uitkering)
• eventueel de beslissing van collectieve schuldenregeling of een attest van de persoon die uw schuldbemiddeling verricht

Wist u dit?

U kunt uw verwarmingsfactuur ook spreiden. U hoeft dan niet zo
veel in één keer te betalen, maar profiteert toch van de lagere prijs
voor grote hoeveelheden.

Meer informatie

Sociale dienst OCMW, tel. 014-24 66 66, socialedienst@ocmwherentals.be
• Nederrij 133/A in Herentals: elke werkdag van 9 tot 11.45 uur en
maandagavond van 18 tot 19 uur
• Dorpshuis Noorderwijk: elke dinsdag van 9.30 tot 10.30 uur
• Dorpshuis Morkhoven: elke dinsdag van 11 tot 12 uur
4
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Schrijf u in voor de computerlessen
van ’t Peeseeke
’t Peeseeke is een openbaar computerlokaal waar u gratis initiatiecursussen kunt volgen. Van maandag 12 tot donderdag 15 december
kunt u zich ter plaatse inschrijven voor de cursussen die in het voorjaar van 2017 van start gaan: Word, Excel, iPad, fotobewerking, …
Tijdens de vrije inloopmomenten kunt u in ’t Peeseeke ook gewoon
komen oefenen, surfen 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, Campus Spiegelfabriek, Lierseweg 132,
tel. 014-24 66 97, www.herentals.be/peeseeke

JEUGD & SPORT
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 recycleren. Oud wordt
nieuw, gebruikt wordt herbruikt en afval wordt sjieke bal! We rijden op
veerkracht en vliegen met tetrapower, we doen aan ecopercussie en worden
creatief met ducttape en juwelen uit recyclagemateriaal.
Inschrijven kan via www.herentals.be/grabbelpas.
Meer informatie: jeugddienst, Stadspark z/n, tel. 014-21 21 86,
jeugddienst@herentals.be, www.herentals.be/jeugd

Sportkampen tijdens de kerstvakantie
Van 2 tot 6 januari 2017 kunnen kinderen en jongeren van zes tot veertien jaar deelnemen aan
sportkampen in sportcomplex De Vossenberg. Inschrijven kan vanaf maandag 5 december via
www.herentals.be/sportkampen. Daar vindt u ook alle informatie.

Inschrijvingen Kunstbende gestart
De Kunstbende, de wedstrijd in kunst voor jongeren, is gestart. Jongeren tussen
de 13 en 19 jaar die de creativiteit door hun aderen voelen stromen, reppen zich
via deze wedstrijd richting artistiek succes. Doe mee aan de voorronde in De
Warande in Turnhout op zondag 5 maart 2017.
Inschrijven kan op www.kunstbende.be.
Meer informatie: www.kunstbende.be, veerle.bocquoye@warande.be

Vriendjesdagen in het Netepark
Van dinsdag 20 tot en met zondag 25 december zijn
het weer Vriendjesdagen in het Netepark. Elke jongere (tot en met 18 jaar) kan een vriend of vriendin
meebrengen. Die mag voor de helft van de normale
toegangsprijs mee komen zwemmen.

FILM
Bobbejaan

Woensdag 7 december om 14.30 uur
in de schouwburg
Bobbejaan woont in een villa in de Kempen. Op de achtergrond hoort hij de
gillende mensen in zijn pretpark. Hij is
oud en ziek. Langzaam maar zeker dooft
de eens zo actieve Bobbejaan uit. Zijn
vrouw blijft hem met een ontroerende
energie verzorgen terwijl zijn zoon alles op camera probeert vast te leggen.
In Bobbejaan wisselt Regisseur Benny
Vandendriessche deze beelden af met
archiefbeelden. Het resultaat is een documentaire die barst van de liefdevolle
intimiteit. De film duurt 62 minuten.
Toegang: 5 euro / 3,50 euro (Vriendenpas)

King of the Belgians
Dinsdag 27 december om 20 uur
in de schouwburg

Nicolas III, Koning der Belgen, is op
staatsbezoek in Istanboel. Wanneer zijn
land onverwacht uit elkaar valt, moet
hij meteen terug om zijn koninkrijk te
redden. De koning en zijn entourage
ontsnappen uit Turkije en starten een
odyssee door de Balkan, waarbij de
koning het echte leven ontdekt. King
of the Belgians komt eind november in
de zalen. Peter Van den Begin, Titus De
Voogdt, Lucie Debay en Bruno Georis
spelen de hoofdrollen in deze absurde
komedie. De film duurt 94 minuten.
Toegang: 5 euro / 3,50 euro (Vriendenpas)

De GVR (+6)

Woensdag 28 december om 14.30 uur
in de schouwburg

Initiatie qi gong voor senioren
De initiatie qi gong die in november van start ging, is een groot succes. Daarom organiseert het
stadsbestuur vanaf 27 januari al een nieuwe lessenreeks. De initiatie bestaat uit vijf lessen, die
telkens plaatsvinden op vrijdag van 10 tot 11.30 uur in sportcomplex De Vossenberg (Markgravenstraat 93). U voert zachte oefeningen uit waarmee u uw qi of levensenergie door uw lichaam
stuurt en uw organen versterkt. Vijftigplussers die hun gezondheid willen verbeteren, kunnen
zich vanaf 19 december inschrijven via www.herentals.be/qi-gong. Deelnemen kost 16 euro voor
de hele reeks.
Meer informatie: sportdienst, De Vossenberg, Markgravenstraat 93,
tel. 014-28 52 50, sportdienst@herentals.be

De eenzame wees Sofie maakt kennis
met de magische reuzenwereld. Op een
nacht plukt de Grote Vriendelijke Reus
(GVR) haar uit bed. Samen smeden zij
een plan om alle kinderen in de wereld
te beschermen tegen de andere reuzen, die wel gevaarlijk zijn. De GVR is
een Amerikaanse animatiefilm uit 2016
van regisseur Steven Spielberg. De film
is gebaseerd op het bekende boek van
Roald Dahl. De film duurt 117 minuten.
Toegang: 5 euro / 3,50 euro (Vriendenpas)
december 2016
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PROGRAMMA CC 'T SCHALIKEN
NTGent
Kroniek of een man ligt dood in zijn
appartement sinds 28 maanden

Donderdag 1 december om 20 uur in de schouwburg
(inleiding om 19.15 uur)
In 2005 werd in Genève het lichaam gevonden van een
53-jarige man. Hij lag al 28 maanden dood in zijn appartement. Niemand had hem gemist, niemand had naar hem
gezocht. De man koos ervoor om zich terug te trekken uit
de samenleving en geduldig te wachten tot de dood kwam.
Deze radicale daad vormt het uitgangspunt van Kroniek of een man ligt dood in zijn appartement
sinds 28 maanden, het NTGent-debuut van de jonge Duitse regisseur Florian Fischer.
Toegang: 16 euro / 13 euro (Vriendenpas)

Studio Orka
Carrara

Reymer
Thrill My Soul

Vrijdag 23 december om 20 uur
in de schouwburg
Reymer is de groep rond actrice-zangeres Tine Reymer. Op zestienjarige leeftijd richtte zij samen met Tom Pintens de
band Flowers for Breakfast op. Daarna
zong ze bij El Tattoo del Tigre en Billie
King. Nu treedt ze met haar groep onder eigen naam op. Vorig jaar bracht ze
haar eerste cd Thrill My Soul uit. Een van
de singles, The Hill, werd een gesmaakt
duet met Ruben Block, de zanger van
Triggerfinger.
Toegang: 14 euro / 11 euro (Vriendenpas)

Zondag 11 december om 11 uur en om 14.30 uur in zaal 't Hof

UITVERKOCHT
Michel Wuyts en Geert Vandenbon
Dag en nacht koers!
Donderdag 15 december om 20 uur in de schouwburg

Op klaarlichte dag zoeft het peloton voorbij. Winnaars en
verliezers wentelen zich in lof en gejammer, vol drama en
heroïek. Als het circus halt houdt en de avond valt, worden de atleten mensen. Ze koesteren ambities en dromen, maar hebben twijfels of blessures. In Dag en nacht
koers! fietst Michel Wuyts door het hoofd van de grootste karakters uit de koers. Gitarist Geert Vandenbon versterkt de woorden met zijn liedjes.
Toegang: 13 euro / 10 euro (Vriendenpas)

Kommil Foo
Schoft

Vrijdag 16 en zaterdag 17 december om 20 uur in de schouwburg

UITVERKOCHT
Trio Khaldei
Een Weense reis door de tijd (aperitiefconcert)
Zondag 18 december om 11 uur in de Lakenhal

UITVERKOCHT
Info en tickets:

Cc ’t Schaliken, Grote Markt 35, cultuurcentrum@herentals.be,
www.schaliken.be, tel. 014-28 51 30
6
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TENTOON
Herman van Veen
Herman van Veen,
de schilder

Verlengd tot en met zondag 18 december in kasteel Le Paige
Open op vrijdag, zaterdag, zondag
van 14 tot 17 uur

Karl Meersman
Jaaroverzicht in cartoons

Van zaterdag 26 november tot en met
zaterdag 31 december in de Lakenhal
Open op vrijdag, zaterdag en zondag
van 14 tot 17 uur

Een hart voor

shoppen

thals

Christmas
shopping

ZONDAG 11 - 18 DECEMBER
Winkels open van 13 tot 17.30 uur
ZONDAG 11 DECEMBER
Kerstmarkt
ZONDAG 18 DECEMBER
De kerstman deelt snoepzakjes uit
Gratis fotosessie met de kerstman
VAN 1 T.E.M. 31 DECEMBER: POP UP ART PROJECT
onverwacht kunstproject in de Zandstraat

EINDEJAARSAKTIE

van 1 t.e.m. 31 december
WIN DEZE AUTO I.S.M.
P EETERS H ERENTALS

WWW.HELEMAALHERENTALS.BE

december 2016
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KERSTMIS IN DE STAD
Kerstshoppen in Herentals
Uw kerstinkopen doen in Herentals is dit jaar, meer dan ooit, de moeite waard. In het gezellige
historische stadscentrum vindt u een groot en origineel aanbod aan kerstcadeaus, kerstversiering en feestkleding. Samen met de vele café- en restaurantuitbaters verwelkomen de handelaars u in de mooie winkelstraten, versierd met nieuwe kerstverlichting en kunst.

Winkels open op zondag 11 en 18 december
Op zondag 11 en 18 december zijn de winkels open van 13 tot 17.30 uur. Op 11 december is de
Zandstraat verkeersvrij en staat de jaarlijkse kerstmarkt op de Grote Markt. Op 18 december
rijdt de kerstman van 13 tot 14 uur in een koets door de winkelstraten.

Win een auto met de eindejaarsactie van de Herentalse handelaars
De Herentalse middenstandsvereniging vzw Thals en de stad organiseren opnieuw een grote
eindejaarswedstrijd. De hoofdprijs is een KIA Picanto, geschonken door Garage Peeters. Om
deel te nemen aan de wedstrijd moet u tussen 1 en 31 december stempels verzamelen bij de
deelnemende handelaars uit Herentals, Noorderwijk en Morkhoven. Als u stempels van tien
verschillende winkels hebt, kunt u uw wedstrijdformulier indienen. Vanaf half november staat
de wagen tentoongesteld op de Grote Markt.

Helemaal Herentals Kadocheques, het ideale geschenk
Weet u niet wat kopen voor uw familie, geliefden of vrienden? Dan biedt de Helemaal Herentals
Kadocheque u een perfecte oplossing. U kunt de cheques gebruiken in meer dan 100 winkels in
en rond het centrum van Herentals. De cheques zijn te koop bij het stadsloket (Augustijnenlaan
30) en bij de dienst toerisme (Grote Markt 35). Interessant weetje voor de last-minute shoppers: de dienst toerisme is op zaterdag 24 en zaterdag 31 december open van 10 tot 14 uur.

Kunst in de Zandstraat
Laat u tijdens het winkelen verrassen door het Pop Up Art Project van de Stedelijke Academie.
In de etalages en winkels van de Zandstraat ziet u kunstwerken stap voor stap tot stand komen.
Ook de gevel van het afgebrande Gildenhuis wordt volledig bedekt met kunst. Via een groot
doek maakt u kennis met de ontwerpen van het street art project dat volgend jaar de fietstunnel aan Prima-Lux zal opfleuren.

Kerstmarkt op de Grote Markt
Op zondag 11 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 komt op bezoek en neemt u mee voor een ritje in zijn
koets. T-Trio zorgt voor sfeervolle muziek, en in de kerststal ziet u het kerstverhaal tot leven
komen. Om 16 uur trekt een dj de avondkerstmarkt op gang. 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 2015 duidde de jury de kraam van Theaterspektakel als winnaar aan.

Kerstmis in Noorderwijk
Op vrijdag 16 december is iedereen welkom op de kerstmarkt in Noorderwijk. De markt vindt
plaats op het Dorpsplein en start om 18 uur. Tot en met 8 januari staat er aan het Dorpshuis een
kerststal en een kerstkeet waar u gezellig iets kunt drinken. De kerstactiviteiten zijn een organisatie van de gemeenschapsraad van Noorderwijk met steun van het stadsbestuur.
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KERSTMIS IN DE STAD
Cadeaudagen van Oxfam Wereldwinkel
De kerstmarkt zou niet meer compleet zijn zonder de geschenkenbeurs van de Wereldwinkel.
Die vindt dit jaar plaats op zaterdag 10 en zondag 11 december in de foyer van cultuurcentrum
’t Schaliken, telkens van 10 tot 17 uur. U vindt er een grote keuze aan kunst, juwelen, speelgoed, eten en wijnen. Met een geschenk van Oxfam maakt u iedereen blij, ook de producenten
in het Zuiden. In het wereldcafé kunt u bovendien genieten van lekkere proevertjes en een
gratis drankje.

EXTRA: wijnproefavond
Wilt u zeker weten dat de wijnen van de Wereldwinkel niet enkel fair trade maar ook lekker
zijn? Kom dan op vrijdag 9 december om 20 uur naar de wijnproefavond. Een onafhankelijke
sommelier geeft u meer informatie over de wijnen en de producenten. Bij elke wijn verneemt
u zijn professionele appreciatie. Deelnemen kost 5 euro. Schrijf u vooraf in via liesbethleysen@
hotmail.com.
Meer informatie: www.oww.be

Kaarsenactie
Bond Zonder Naam
Voor mooie, persoonlijke geschenken
bent u bij de Bond Zonder Naam aan het
juiste adres. Naast de nieuwe kalender
voor 2017 vindt u er sierkaarsen, boeken
en allerhande mooie hebbedingetjes. Alle
geschenken zijn te koop op de kerstmarkten in Herentals en Noorderwijk en in de
huiswinkel van de familie Horemans - Van
Lommel (na afspraak). De kalender kunt u
ook kopen bij de dienst toerisme (Grote
Markt 35).
Meer informatie: familie Horemans Van Lommel, Lindenlaan 10,
gsm 0497-26 27 16, www.bzn.be

U zijt wellekome

Kerstconcert Herentalse koren

Op maandag 26 december om 19 uur
organiseren het Davidsfonds en zangvereniging Cum Amore het kerstconcert
U zijt Wellekome in de Sint-Niklaaskerk
in Morkhoven. Onder leiding van dirigent Sander Hendrickx brengt het koor
mooie kerstliederen met veel ruimte
voor samenzang. De liederen worden
afgewisseld met teksten, gebracht door
Staf Boeckx van de Davidsfondsafdeling
Noorderwijk-Morkhoven. Na het concert kunt u genieten van een kerstdrankje. De organisatoren vragen een vrije gift
als toegangsprijs. De winst gaat naar Ziekenzorg Morkhoven.

De Herentalse koren brengen samen met het Harmonieorkest van het Sint-Jozefscollege een
kerstconcert in de Sint-Jan-de-Doperkerk op de Molekens. Kom op zaterdag 17 december om
19.30 uur mee luisteren, genieten en zingen over vrede. Kaarten kosten 8 euro in voorverkoop
en 10 euro aan de kassa. Kinderen jonger dan twaalf jaar mogen gratis binnen.
Meer informatie en tickets: tel. 014-26 23 02 of tijdens de kantooruren bij boekhoudkantoor
Vercammen (Servaas Daemsstraat 52 in Noorderwijk)

Scheur toch de wolken
Heilige Huisjes nodigt u uit om op maandag 12 december om 19.30 uur samen adventsliederen
te zingen in de Sint-Niklaaskerk in Morkhoven. Bart Paepen, vicaris van het bisdom Antwerpen,
staat stil bij de liedjesteksten en belicht op die manier de betekenis van de advent. De toegang
is gratis.
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AANKONDIGINGEN
Herfst- en Winterwandelingen
In de herfst en de 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 4 december. Die
vertrekt aan de Boskantien (Wijngaard 26). De volledige kalender vindt u op www.herentals.
be/toerisme en in de brochure bij de dienst toerisme. Trouwe deelnemers worden beloond. Na
de wandeling krijgt u een stempel. Wie vijf stempels verzamelt, kan een mooie prijs winnen.

Nog meer wandelingen in de regio
Ook erfgoedcel Kempens Karakter organiseert een reeks winterwandelingen. Tot het einde
van maart kunt u bijna elke week een stukje van de Kempen verkennen. Deelnemen aan een
wandeling van Kempens Karakter kost 2 euro. Net zoals bij de Herentalse Herfst- en Winterwandelingen wordt u onderweg verrast met een proevertje en maken trouwe deelnemers
kans op een mooie prijs. U vindt de volledige kalender bij de dienst toerisme.
Meer informatie: dienst toerisme, Grote Markt 35, tel. 014-21 90 88, toerisme@herentals.be

Wandelen tussen de feestdagen door
Tussen de feesttafels door is een frisse neus altijd welkom. Zo nodigt de Gezinsbond van Herentals u uit voor een eindejaarswandeling op maandag 26 december. Iedereen is om 14.30 uur welkom aan het parkeerterrein aan Kruisberg. De wandeling is maximaal 5 kilometer lang. Deelnemen is gratis. Schrijf u vooraf in via kids.gezinsbondherentals@gmail.com of gsm 0496-97 88 79.
Op woensdag 28 december nodigt vzw Toerisme Herentals u uit voor een begeleide avondwandeling. Deze vertrekt om 19 uur aan de dienst toerisme (Grote Markt 35). De wandeling
komt aan in de jachthaven. Daar speelt een muziekband en zorgen de scouts voor versnaperingen. Inschrijven is niet nodig en deelnemen is gratis.
Op donderdag 29 december kunt op stap met de Herentalse Wandelclub. De wandeling start
om 13.30 uur aan tennisclub Ter Heyde (Lichtaartseweg 216). Deelnemen is gratis en vrijblijvend. Wilt u zich graag aansluiten bij de Herentalse Wandelclub, dan kunt u ter plaatse het
lidmaatschapsgeld betalen.

Internationale Muntenbeurs van Numismatica
Op zondag 11 december vindt de dertiende jaarlijkse Internationale Muntenbeurs van Numismatica plaats in de sporthal van De Vossenberg. 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 prof. em. Peter
Spufford van de universiteit van Cambridge de lezing The Spread of Leeuwengroten in Flanders.
Meer informatie: www.numismatica-herentals.be

Pidpa: Ontwikkelingsprojecten gezocht!
Pidpa steunt elk jaar projecten die bijdragen tot de uitbouw van een duurzame watervoorziening en afvalwaterbehandeling. In 2017 maken ze hiervoor opnieuw een budget van 60.000
euro vrij. Projecten kunnen voor 6 januari 2017 ingediend worden bij: Pidpa communicatiedienst, Desguinlei 246, 2018 Antwerpen, hidroplus@pidpa.be. Voor meer informatie, het reglement en de presentatiefiche: tel. 03-216 86 74, hidroplus@pidpa.be.
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Wafels voor vzw OpWeg
Vzw OpWeg ondersteunt personen
met een handicap in het dagelijkse leven om zo zelfstandig mogelijk te functioneren in de samenleving. Dit jaar
neemt de organisatie opnieuw deel
aan Music for Life. U kunt hen steunen
door een doos met vanille- of chocoladewafels te kopen. Vzw OpWeg is ook
nog op zoek naar plaatsen waar zij de
wafels kunnen verkopen. Bent u zelfstandige of kent u een locatie, laat dan
snel iets weten.
Meer informatie: vzw OpWeg,
Markgravenstraat 65,
info@vzwopweg.be, tel. 014-23 18 80

Jubileumconcert
van Music-Band Avanti
Met het concert Novantacinque viert
Music-Band Avanti haar 95-jarig bestaan. Hebt u zin in een ontspannende
zondagnamiddag, kom dan op 4 december om 14.30 uur naar cultuurcentrum ’t Schaliken. Op het programma
staan enkele toppers uit het repertorium van de voorbije jaren, aangevuld
met recente werken. De toegang bedraagt 5 euro.

Op wandelzoektocht
met hondenschool
Sint-Bavo
Hondenschool Sint-Bavo organiseert
op zaterdag 10 december een avondwandelzoektocht van ongeveer vier
kilometer. Vertrekken kan tussen 17.30
uur en 19 uur aan Dikberd 25. Deelnemen kost 5 euro, kinderen jonger dan
twaalf jaar betalen 3 euro. In de prijs is
een hapje en een drankje inbegrepen.
Honden zijn uiteraard meer dan welkom. Na de wandeling kunt u met een
glas lekkere jenever of een kop warme
chocolademelk in de hand genieten
van gezellige livemuziek.

AANKONDIGINGEN
Herentalse Geschiedkundige Kring stelt nieuw jaarboek voor
Op zaterdag 17 december stelt de Herentalse Geschiedkundige Kring de vijfentwintigste editie van
het Historisch Jaarboek voor. De voorstelling vindt plaats om 10.30 uur in kasteel Le Paige (Nederrij
135). Het boek staat boordevol wetenswaardigheden over Herentals en is geïllustreerd met talrijke
foto’s en afbeeldingen.
Het hoofdartikel is een bijdrage van dr. Michel Oosterbosch, rijksarchivaris in Antwerpen, over de
15de-eeuwse Herentalse notaris Petrus Martinus Blampens. Verder bevat het nieuwe jaarboek de
geschiedenis van het weeshuis van De Voorzienigheid, geschreven door zuster Cecilia Monsieurs,
en drie interessante artikelen van Jan Cools over het Bonificantenhuis en het Begijnhof. Dr. Jan-M.
Goris schreef een omvangrijk artikel over dr. Jef Laureys, stichter en uitgever van de tijdschriften
Herentals (1934-1938) en Onze Kempen (1936-1938).
Het boek kost 32 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 10 euro verzendingskosten.

Quizzen in ’t Convent
Op vrijdag 2 december om 13.30 uur
kunt u in dienstencentrum ’t Convent
weer quizzen. Quizmaster Jean Pierre
Maeremans heeft heel wat leuke vragen en doe-opdrachten in petto. Stel
een team samen van 4 of 5 personen
en schrijf u in bij ’t Convent. Deelnemen kost 1 euro per persoon.
Meer informatie: ’t Convent,
Begijnhof 17, tel. 014-28 20 00,
dienstencentrum@ocmwherentals.be

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

Een diepere kijk
op het heelal

Animalier II in de Vitrine
In het Frankrijk van de negentiende eeuw stonden kunstenaars die zich specialiseerden in de
weergave van dieren bekend als animaliers. Dit
schooljaar treden de studenten van de Stedelijke Academie voor Beeldende Kunst in hun
voetsporen. Na de tentoonstelling Animalier
van de studenten beeldhouwen stellen nu ook
de schilders van de academie hun dieren op
doek voor. U bent welkom op de vernissage op
woensdag 7 december om 20 uur in de Vitrine (Markgravenstraat 77). De tentoonstelling
is nog open tot zaterdag 11 februari 2017, op
maandag, dinsdag en woensdag van 13 tot 21 uur en op zaterdag van 9 tot 13 uur (behalve
tijdens de kerstvakantie).

Op vrijdag 2 december organiseert
ASH Polaris, de vereniging voor amateursterrenkundigen, een voordracht
over deepsky-waarnemingen, en meer
bepaald over de Herschel 400-catalogus. Tom Corstjens, uw gids en ervaren
waarnemer, neemt u mee op ontdekking langs allerlei verborgen pareltjes
aan de hemel. De voordracht begint
om 20 uur en vindt plaats op de bovenverdieping van het jeugddienstgebouw
in het Stadspark. De toegang is gratis
en zowel gevorderde als beginnende
waarnemers zijn welkom.

Meer informatie: Stedelijke Academie voor Beeldende Kunst, Markgravenstraat 77,
tel. 014-28 51 55, www.herentals.be/kunstacademie

Indoor Hockey Day van
HC Artemis Herentals

Eén stad, twee voedselteams
De Herentalse voedselteams houden een open dag. Op woensdag 30 november bent u van 18
tot 19 uur welkom aan het afhaaldepot van team Bremdael. Op donderdag 1 december kunt
u van 19 tot 20 uur terecht bij team Spiegelfabriek. U krijgt er een lekkere kom soep en maakt
kennis met lokaal, seizoensgebonden en eerlijk voedsel.
Een voedselteam bestaat uit een twintigtal gezinnen die samen wekelijks seizoensproducten
bestellen bij een lokale bioboer. Het aanbod bestaat uit groentepakketten in verschillende maten, een aantal losse groenten, fruitpakketten, lamsvlees, biobrood, biosappen, vegetarische
spreads, geitenzuivel en vis.
We stellen de twee Herentalse voedselteams graag even aan u voor:
• Voedselteam Bremdael
•
Ernest Claesstraat 54-56		
levering op woensdag tussen 18 en 19 uur		
herentalsbremdael@voedselteams.be		

Voedselteam Spiegelfabriek
Lierseweg 132/A
levering op donderdag tussen 19 en 20 uur
voedselteamsspiegelfabriek@hotmail.com

Op zaterdag 26 november organiseert
de Herentalse hockeyclub Artemis
een hockeyevenement voor spelers
en sympathisanten. De sportieve namiddag vindt plaats in de sporthal van
Sport Vlaanderen Herentals (Vorselaarsebaan 60) en start 14 uur. Om 15
uur onthult de nieuwe club haar logo
en om 16 uur is er een signeersessie
met Emma Puvrez van de Belgian Red
Panthers. De opbrengst gaat naar het
Olivia Fund dat wetenschappelijk onderzoek naar kanker ondersteunt.
Meer informatie: www.hcartemis.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

28/10 TENTOON
18/12

Herman van Veen – Herman van Veen, de schilder / Kasteel Le Paige /
Op vrijdag, zaterdag en zondag van 14 tot 17 uur

Van
tot
Wo

26/11 TENTOON
31/12
30/11 OPEN

Van
tot

01/12 TENTOON
25/02

Karl Meersman – Jaaroverzicht in cartoons / Lakenhal / Op vrijdag,
zaterdag en zondag van 14 tot 17 uur
Open dag voedselteam Bremdael / Ernest Claesstraat 54-56 /
Van 18 tot 19 uur
Marc Helsen – Off the Road / Art Center Hugo Voeten, Vennen 23 /
Op donderdag, vrijdag en zaterdag van 13.30 uur tot 17 uur

Do

01/12 CREA

Vr

Handwerkcafé / De Cirkel, Lierseweg 132 / 13.30 uur /
Info: tel. 014-24 66 93

KERST

Kerstmarkt / Grote Markt / Van 13 tot 22 uur

TUIN

TuinHier – les over wortelgrassen / Eetzaal kOsh Campus
Scheppersstraat / 10 uur

12/12 KERST
KERST

Pop-upkerstshop van kunstatelier Tabula Rasa / Schoolstraat 44 /
Van 14 tot 22 uur
Zingend door de advent met Bart Paepen / Sint-Niklaaskerk
Morkhoven / 19.30 uur

Wo

14/12 SOCIO

Familiegroep dementie – Het stilstaan en steeds moeten afscheid
nemen / ’t Convent, Begijnhof 17 / 18 uur

OPEN

Open dag voedselteam Spiegelfabriek / Lierseweg 132/A /
Van 19 tot 20 uur

Do

15/12 CREA

Handwerkcafé / De Cirkel, Lierseweg 132 / 13.30 uur /
Info: tel. 014-24 66 93

Sinterklaas en Zwarte Piet delen snoep uit op de vrijdagmarkt /
Grote Markt, Hofkwartier, Belgiëlaan, Augustijnenlaan

WOORD

Michel Wuyts en Geert Vandenbon – Dag en nacht koers! /
cc ’t Schaliken / 20 uur

THEATER

Theaterspektakel – Desperado / Kamertheaterzaal ’t Hof,
Grote Markt 41 / 20 uur

MUZIEK

Waar is Ken? / Kuub / Cultuurhuis De Warande, Warandestraat 42,
Turnhout / 20.15 uur

QUIZ

Quiz in dienstencentrum ’t Convent / Begijnhof 17 / 13.30 uur

INFO

ASH-Polaris – Een diepere kijk op het heelal / Jeugddienst,
Stadspark / 20 uur

02/12 UiT

04/12 MUZIEK

Music-band Avanti – Novantacinque / cc ’t Schaliken / 14.30 uur

UiT

Sint en Piet bezoeken de ijsbaan / Sport Vlaanderen Herentals,
Vorselaarsebaan 60 / 13.30 uur

UiT

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

TUIN

TuinHier – les over siergrassen / Eetzaal kOsh Campus
Scheppersstraat / 10 uur

WANDEL

Herfst- en Winterwandeling / De Boskantien, Wijngaard 26 /
14.30 uur

06/12 RAAD
CREA

Gemeenteraad / Raadzaal administratief centrum,
Augustijnenlaan 30 / 20 uur
Creacafé: winters tafereel in een potje / De Cirkel, Lierseweg 132 /
13.30 uur / Info: tel. 014-24 66 93

Van
tot

07/12 TENTOON
11/02

Stedelijke Academie voor Beeldende Kunst – Animalier II /
Vitrine, Markgravenstraat 77 / Op maandag, dinsdag en woensdag
van 13 tot 21 uur en op zaterdag van 9 tot 13 uur

Wo

07/12 FILM

Bobbejaan / cc ’t Schaliken / 14.30 uur

Do

08/12 CREA

Handwerkcafé / De Cirkel, Lierseweg 132 / 13.30 uur /
Info: tel. 014-24 66 93

RAAD

Milieuadviesraad / Administratief centrum, Augustijnenlaan 30 /
20 uur

THEATER

Theaterspektakel – Desperado / Kamertheaterzaal ’t Hof,
Grote Markt 41 / 20 uur

DANS

Ann Van den Broek / Ward WaRD – Pushing the Wheel /
cc de Werft, Werft 32, Geel / 20.15 uur

09/12 UiT
THEATER

12

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

NTGent – Kroniek of een man ligt dood in zijn appartement sinds
28 maanden / cc ’t Schaliken / 20 uur (inleiding om 19:15 uur)

Zo

Zo

UiT

THEATER

Theaterspektakel – Desperado / Kamertheaterzaal ’t Hof,
Grote Markt 41 / 20 uur

Za

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

Theaterspektakel – Desperado / Kamertheaterzaal ’t Hof,
Grote Markt 41 / 20 uur

03/12 THEATER

Vr

Ma

11/12 KERST

THEATER

Za

Di

Zo

10/12 KERST

Theaterspektakel – Desperado / Kamertheaterzaal ’t Hof,
Grote Markt 41 / 20 uur
Geschenkenbeurs van de Wereldwinkel / Foyer cc ’t Schaliken /
Van 10 tot 17 uur
Wandelzoektocht van hondenschool Sint-Bavo / Dikberd 25 /
Vanaf 17.30 uur

THEATER

Theaterspektakel – Desperado / Kamertheaterzaal ’t Hof,
Grote Markt 41 / 20 uur
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Za

Zo

Ma

Kerstshoppen in het stadscentrum / Van 13 tot 17.30 uur

16/12 VROUW

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

JAZZ

Cotton City Jazzband – Jazz@RElaX / Schouwburg Rex,
Smallestraat 2, Mol / 20.15 uur

SENIOR

Kerstfeest Grijze Panters / ’t Hulsenhof in Noorderwijk /
Info: Joke, tel. 014-22 04 07

17/12 KERST

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

HUMOR

Kommil Foo – Schoft / cc ’t Schaliken / 20 uur / Uitverkocht

UiT

Herentalse Geschiedkundige Kring – voorstelling Historisch Jaarboek /
Kasteel Le Paige / 10.30 uur

18/12 WINKEL

Kerstshoppen in het stadscentrum / Van 13 tot 17.30 uur

UiT

Kerstman deelt snoep uit op de zondagmarkt / Belgiëlaan

WERELDMUZIEK

Bella Ciao – Bella Ciao / CC Zwaneberg, Cultuurplein 1,
Heist-op-den-Berg / 20 uur

19/12 SOCIO
KERST

Zwanger & Zo / Sociale Campus Spiegelfabriek, Lierseweg 132/A /
Van 9.30 tot 11.30 uur
Pop-upkerstshop van kunstatelier Tabula Rasa / Schoolstraat 44 /
Van 14 tot 22 uur

Di

20/12 RAAD

Gemeenteraad / Raadzaal administratief centrum, Augustijnenlaan 30
/ 20 uur

Wo

21/12 RAAD

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

KERST

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

Do

22/12 CREA

Handwerkcafé / De Cirkel, Lierseweg 132 / 13.30 uur /
Info: tel. 014-24 66 93

Vr

23/12 MUZIEK

Reymer – Thrill My Soul / cc ’t Schaliken / 20 uur

Ma

26/12 UiT

Eindejaarswandeling Gezinsbond Herentals / Parkeerterrein
Wijngaard / 14.30 uur

Wijnproefavond van de Wereldwinkel / Foyer cc ’t Schaliken / 20 uur

UiT

11/12 WINKEL

Vr

KERST

Kerstconcert U zijt wellekome / Sint-Niklaaskerk in Morkhoven / 19 uur

Di

27/12 FILM

King of the Belgians / cc ’t Schaliken / 20 uur

Wo

28/12 FILM

GVR (+6) / cc ’t Schaliken / 14.30 uur

UiT
Do

29/12 CREA
UiT

Avondwandeling van Toerisme Herentals / 19 uur / Dienst toerisme,
Grote Markt 35
Handwerkcafé / De Cirkel, Lierseweg 132 / 13.30 uur /
Info: tel. 014-24 66 93
Eindejaarswandeling van de Herentalse Wandelclub / Tennisclub Ter
Heyde, Lichtaartseweg 216 / 13.30 uur

BURGERZAKEN
Geboorten

ACTIEVE SENIOR

01/10

OKRA Sint-Waldetrudis
Elke dinsdag

TURNEN

Sportcomplex De Vossenberg / Van 14 tot 15 uur
Info: Suzanne Noyen, tel. 014-23 10 34

Elke woensdag

FIETSEN

Elke donderdag PETANQUE
DANSEN

Karel, zoon van Shari De Vijlder en Wannes Goolaerts

Vertrek aan de Sint-Waldetrudiskerk / 13.30 uur
Info: Adolf Fioole, tel. 014-22 22 93

05/10

Charlotte, dochter van Sylvie Van de Mierop en Wim Cannaerts

’t Convent / Van 13.30 tot 17 uur
Info: Wies Lathouwers, tel. 014-21 53 37

06/10

Billie-Martha, dochter van Bieke Baeten en Thomas Cloots

09/10

Pepijn, zoon van Stien Thys en Stephan Tomlow

12/10

Fran, dochter van Anouk Adriaenssen en Simon Baeyens

14/10

Aline, dochter van Bieke Beirinckx en Stijn Van Asbroeck

14/10

Lucas, zoon van Monika Moens en Jan Waelbers

18/10

Adam, zoon van Ahlam Dezza en Mohamed Messaoudi

21/10

Seppe, zoon van Elvira Van den Abeele en Jetse Roefs

23/10

Lisse, dochter van Els Aert en Dieter Van Roie

25/10

Mats, zoon van Debby Smets en Johnny De Busser

26/10

Pip, dochter van Anne Van Sande en Florian Roniger

Dansen zonder partner / Sportcomplex De Vossenberg / Van 13.30 tot 15.30 uur / Info: Wieza
Bosmans, tel. 014-21 87 78

Elke maandag

PETANQUE

’t Convent / Van 14 tot 17 uur
Info: Mia Driesen, gsm 0486-40 33 93

Elke woensdag

FIETSEN

Vertrek aan de Sint-Waldetrudiskerk / 13.30 uur
Info: Jef De Heel, tel. 014-21 85 54

OKRA Onze-Lieve-Vrouwparochie
Elke dinsdag

FIETSEN

Vertrek aan Onze-Lieve-Vrouwkerk / 13 uur

Elke woensdag

PETANQUE

Plein in de Rozenstraat / 13.30 uur
Info: André, gsm 0479-72 15 56
Info: Martha Verlinden, tel. 014-21 39 56

VOOR DAMES

Phisan Sukmuang

02/10

OKRA Sint-Antonius

Elke donderdag HOBBYCLUB

		

Cynthia, dochter van Lucia-Mihaela Malarciuc en

S-Sport

Overlijdens

Dansen zonder partner / Sportcomplex De Vossenberg / Van 9 tot 12 uur / Info: Marie-Louise Bertels,
tel. 014-21 99 79

08/10

August Delen (77), echtgenoot van Jozefina Vets

09/10

Michel Dewulf (79)

Petanque, minigolf, kaarten of bingo / ’t Convent /
13 uur /
Info: Albert Corthout, tel. 014-21 99 79

10/10

Melania Thys (89)

11/10

Lodewijk Van de Poel (83), echtgenoot van Gabrielle Beerten

Elke donderdag DANSEN

Dansen zonder partner / Sportcomplex De Vossenberg / Van 9.30 tot 11 uur / Info: Marie-Louise
Bertels, tel. 014-21 99 79

12/10

Maria Kempenaers (82), echtgenote van William Oliver

13/10

Maria Snelders (64), echtgenote van Walter Bertels

Elke donderdag FIETSEN

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

19/10

Augusta Andries (88), echtgenote van Eugeen Pelsmaekers

21/10

Alfons Vroemans (92)

22/10

Jozef Imants (79), weduwnaar van Joanna Devos

22/10

Jan Marien (92), echtgenoot van Anna Verelst

27/10

Maria Van den broeck (92), weduwe van Norbert Peeters

29/10

Florent Fransen (80), weduwnaar van Philomena De Pauw

Elke dinsdag

DANSEN

Elke dinsdag

SPELEN

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

Huwelijksaankondigingen
Nick Peeters en Annelies Maes

PEUTERS
& ZO
HAPPY
HOUR
DE RUSTIGE

Campus Spiegelfabriek, Lierseweg 132/A /
Van 9 tot 12 uur
1 euro per consumptie / JC 2200,
Grote Markt 41 / Van 15 tot 17.30 uur
JC 2200, Grote Markt 41 / 20 uur

Roel Goor en Stephanie Joos

Huwelijken
Jozef Marien en Christel Mertens

GEZONDHEIDSWANDELINGEN

Benny Baeyens en Dagmar Voets

Elke maandag en woensdag Netepark / 10 uur

Stefan Peeters en Liesje Bruynseels

Elke dinsdag en woensdag

Roel Goor en Stephanie Joos

Administratief centrum / 10 uur

Eddy Michiels en Lakbira Driham

OP FEESTDAGEN ZIJN ER GEEN WANDELINGEN.
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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
maandag van 18.30 tot 19.30 uur of na afspraak
[i] schepen.jan.bertels@herentals.be

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

Vlaams Woningfonds van de Grote Gezinnen
iedere dinsdag van 9 tot 12 uur
enkel na afspraak: tel. 03-238 60 34

schepen Ingrid Ryken

Opvanggezinnen

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

enkel na afspraak: tel. 014-26 71 18

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

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

schepen Wies Verheyden

Fonds voor arbeidsongevallen

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

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

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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Mobiele Lijnwinkel
informatie • abonnementen
vervoersbewijzen
klantnummer • Belbus
Iedere vrijdag van 8 tot 13 uur
Aan de Lakenhal op de Grote Markt

OPENINGSTIJDEN STADSDIENSTEN
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ADMINISTRATIEF CENTRUM
Gesloten op maandag 26 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 maandag 26 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 13.30-16.00 13.30-16.00 13.30-16.00
17.00-19.30

BIBLIOTHEEK GILDELAAN
Gesloten op maandag 26 december

14.00-20.00 14.00-20.00 14.00-20.00 14.00-20.00 14.00-20.00 10.00-16.00

BIBLIOTHEEK NOORDERWIJK
Gesloten op maandag 26 december

18.00-20.00

RECYCLAGEPARK

14.00-16.00

ZO

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 maandag 26 december

09.00-12.30 09.00-12.30 09.00-12.30 09.00-12.30 09.00-12.30
13.30-16.30 13.30-16.30 13.30-16.30 13.30-16.30
17.00-19.30

HUMMELTJESHOF
Gesloten van maandag 26 december tot en
met maandag 2 januari

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

SPORTDIENST
Gesloten op maandag 26 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 13.30-16.00
13.30-16.00 13.30-16.00
17.30-19.30

STADSARCHIEF
Gesloten op maandag 26 december

09.00-12.00 09.00-12.00 na afspraak na afspraak
13.30-16.00 13.30-16.00
17.00-19.00

TOERISME HERENTALS
Gesloten op maandag 26 december

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

STEDELIJKE WERKPLAATS
Gesloten op maandag 26 december

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

OCMW SOCIALE DIENST
Gesloten op maandag 26 december

09.00-11.45 09.00-11.45 09.00-11.45 09.00-11.45 09.00-11.45
18.00-19.00

Zitdag Dorpshuis Noorderwijk

09.30-10.30

Zitdag Dorpshuis Morkhoven

11.00-12.00

OCMW DIENST RECHTSHULP
Gesloten op maandag 26 december

09.00-11.45 09.00-11.45
18.00-20.00

DIENSTENCENTRUM ’T CONVENT
Gesloten op maandag 26 december

09.00-17.00 09.00-17.00 09.00-17.00 09.00-17.00 09.00-17.00

09.00-11.45 09.00-11.45

HET NETEPARK
WEDSTRIJDBAD

RECREATIEBAD- EN DOELGROEPENBAD

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
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 (24/12 - 8/1)
De zwembaden zijn gesloten op zaterdag 24, zondag 25 en zaterdag 31 december en op zondag 1 januari. Verder zijn de zwembaden tijdens het weekend open van
9 tot 17 uur. 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.
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