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2017 druk jaar voor de stadsdiensten

De gemeenteraad heeft zonet de stadsbegroting voor volgend jaar goed-
gekeurd. Daarin zitten kredieten voor een aantal belangrijke openbare 
werken. 2017 wordt een druk jaar voor de stadsdiensten. In het voorjaar 
starten we met de aanleg van riolering en fietspaden op de Lierseweg  

(het stuk vanaf het Rozenhofke) en met de volledige heraanleg van de Markgravenstraat. Tegen 
de zomer aan beginnen de werken voor de aanleg van het Begijnhofpark als nieuwe groene 
long in ons stadscentrum. Dan nemen we ook het nieuwe dienstencentrum voor senioren  
in het voormalige moederhuis op het Hofkwartier in gebruik, samen met een 20-tal nieuwe 
sociale appartementen voor ouderen op die locatie.

En in de tweede helft van volgend jaar start de volledige heraanleg van het Stadspark en het Loopke 
op de Belgiëlaan. De skateramp voor jongeren daar is nu al in opbouw, maar er volgt dus nog veel 
meer. In Noorderwijk is ook de heraanleg van de Servaas Daemsstraat, de Brouwerijstraat en Woud 
voor het najaar 2017 ingepland. Op dat moment zullen ook de werken op de Geelseweg voor riole-
ring en nieuwe fietspaden bezig zijn. We hebben in de voorbije jaren onze stadsfinanciën voorzichtig 
beheerd en kunnen dan ook fors investeren in het verbeteren van onze infrastructuur.

Maar vooraleer we aan dat programma beginnen, gaan we allen samen Kerstmis en Nieuwjaar 
vieren. Ik wens u voor de feestdagen veel warmte en vriendschap toe, en voor het nieuwe jaar 
een goede gezondheid, weinig zorgen en een flinke dosis optimisme!
 Uw burgemeester, 

Jan Peeters

voorwoord...

70 kilometer per uur op de ringlaan
Vanaf 1 januari 2017 geldt in Vlaanderen een snelheidslimiet van 
70 kilometer per uur op iedere weg buiten de bebouwde kom.  
Enkel op autosnelwegen en op wegen met minstens vier rijstroken 
en een middenberm, is een hogere maximumsnelheid mogelijk.  
Op de meeste gewestwegen geldt deze limiet van 70 kilometer  
per uur trouwens al. Doordat 70 kilometer per uur de norm wordt, 
kunnen de borden met snelheidsaanduiding daar verwijderd  
worden. Enkel waar een andere snelheid geldt, zal een bord staan. 

Dat is een goede zaak, want minder verkeersborden betekent  
minder afleiding voor automobilisten en dus hogere verkeersveilig-
heid.

Voor Herentals betekent dit dat de snelheidslimiet op de ringlaan 
wordt aangepast. Op sommige delen van de ringlaan mag u nu nog 
90 kilometer per uur rijden. Vanaf 1 januari mag u op het volledige 
traject niet sneller dan 70 kilometer per uur rijden.
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telkens als er een nieuwe Stadskrant is.
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Met de bus veilig  
door het eindejaar
De feestbussen van De Lijn brengen u op ou-
dejaarsnacht veilig naar uw feestbestemming 
en weer thuis. De bussen rijden van tien uur 
’s avonds tot zeven uur ’s morgens. U vindt de 
rittenschema’s op www.herentals.be/feestbus.

• De feestbus in Herentals bedient alle hal-
tes van aan het station in Herentals, via de 
Grote Markt, de Herenthoutseweg, de Ser-
vaas Daemsstraat, Noorderwijk tot aan de 
Doornestraat in Morkhoven, en terug.  

• Ook dit jaar is er aansluiting met feestbus 
nummer 9. Die rijdt via de Nederrij, de 
Poederleeseweg en Doornboom verder 
naar Poederlee, Lille, Wechelderzande, 
Gierle, Turnhout en terug.

• Beide bussen sluiten aan op de treinen 
van en naar Antwerpen.  

Een ticket voor de feestbus kost 2 euro in voorverkoop en is te verkrijgen bij het stadslo-
ket, bij de dienst toerisme op de Grote Markt en bij de jeugddienst in het Stadspark. Ook op  
de feestbus zelf kunt u een ticket kopen. U betaalt dan wel 3 euro. Uw ticket is geldig van  
zaterdag 31 december om 18 uur tot en met zondag 1 januari op alle bussen en trams van  
De Lijn. Wie een busabonnement heeft of gratis mag reizen met De Lijn heeft geen ticket 
nodig.

Jeugdraad verwelkomt nieuwjaarszangers 
Op oudejaarsdag trekken de Heren-
talse kinderen massaal de straat op 
om hun nieuwjaarswensen rond te 
zingen. De jeugdraad ontvangt de 
kinderen op zaterdag 31 december 
tussen 10 en 13 uur op de Grote 
Markt en trakteert met een warm 
hapje en drankje.

Meer informatie: 
jeugdraad Herentals, 
jeugdraadherentals@hotmail.com, 
herentals.be/jeugdraad

Feestvierders kunnen veilig met de bus naar de eindejaars-
nachtfuif Kiss Me On New Year’s Eve (in de sporthal van  
Noorderwijk). Het stadsbestuur dankt de fuiforganisator 
voor zijn financiële bijdrage aan deze BOB-campagne.

Begin je feestje dit jaar  al op bus of tram
dankzij de stad Herentals

delijn.be/oudjaar
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Nieuwe openingsuren dienst toerisme en cultuurcentrum
Vanaf 1 januari gaan de dienst toerisme en het cultuurcentrum nauwer samenwerken. U kunt 
dan aan de balie terecht voor tickets voor voorstellingen, Helemaal Herentals Kadocheques, 
informatie over toeristische en culturele activiteiten, stedelijk uitleenmateriaal en zaalverhuur. 
Voor informatie op maat kunt u een afspraak maken met een medewerker. Dat kan online, 
telefonisch of aan de balie.

De balie bevindt zich op de benedenverdieping van ’t Schaliken (Grote Markt 35) en is open 
op dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag van 9 tot 12 uur en van 13.30 uur tot 16 uur, en 
op zaterdag van 10 tot 14 uur. Van mei tot en met september kunt u er ook terecht op zondag 
van 10 tot 14 uur.

Op maandag is de balie gesloten. De medewerkers helpen u wel verder via de telefoon of 
na afspraak. Het centrale telefoonnummer van de dienst toerisme en het cultuurcentrum is  
014-21 90 88.

Meer informatie: cc ’t Schaliken, Grote Markt 35, 
cultuurcentrum@herentals.be, www.schaliken.be, tel. 014-21 90 88

Jeugddienst op maandagavond in De Vossenberg 
Vanaf 1 januari verhuist de jeugddienst op maandagavond naar De Vossenberg (Markgraven-
straat 93). De jeugddienst sluit om 16.30 uur de deuren in het Stadspark en gaat om 17 uur 
weer open in De Vossenberg. In het voorjaar van 2017 verhuist de jeugddienst volledig naar 
de sporthal. De diensten jeugd, sport en internationale samenwerking vormen dan samen één 
team.

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

Affiches voor de plakzuilen binnenbrengen  
kan ook in De Vossenberg
Vanaf 1 januari kunt u uw affiches voor de plakzuilen niet alleen afgeven bij de jeugddienst en 
het stadsloket, maar ook bij de zaalwachters in De Vossenberg. Zij werken van maandag tot 
zaterdag van 8.30 uur tot 24 uur en op zondag van 8.30 uur tot 22 uur. U krijgt als organisator 
dus heel wat meer mogelijkheden om uw affiches binnen te brengen.

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

Lezing over middelgrote steden anno 2017 
Herentals is een oude, middelgrote 
stad met regionale functies en voor-
zieningen. Anno 2017 kijken dit soort 
steden aan tegen globalisering, ver-
grijzing, e-commerce, mobiliteits-
problemen en een veranderend 
klimaat. De milieuraad nodigt pro-
fessor emeritus Willy Miermans uit 
voor een lezing over dit onderwerp. 
De lezing vindt plaats op vrijdag 27 
januari in de Lakenhal en begint om 
20 uur. Aansluitend kunt u een glaas-

je meedrinken op de nieuwjaarsreceptie van de milieuraad.

Herentals is strafste
gemeente van de 
Kempen 

Begin december publiceerde Het 
Nieuwsblad het eindrapport van de 
Gemeentetest. Met deze test peilde 
de krant naar de kwaliteit van de 
dienstverlening van de Vlaamse ge-
meentebesturen. Herentals eindigde 
op de achtste plaats in Vlaanderen en 
op de eerste plaats in de Kempen en 
verdiende zo de titel van straffe ge-
meente.

De Gemeentetest bestond uit tien 
onderdelen, die in de loop van 2016 
onderzocht werden. Herentals kreeg 
zeer goede punten voor de snelheid 
waarmee u geholpen wordt, de ge-
bruiksvriendelijkheid van de website, 
de toegankelijkheid van het adminis-
tratief centrum, de bereikbaarheid 
van de burgemeester en de proper-
heid van de begraafplaats.

Het goede resultaat is het gevolg van 
fel verbeterd teamwork, goede af-
spraken en kwaliteitsvol werken. Het 
is een bevestiging van de weg die we 
zijn ingeslagen. We rusten echter niet 
op onze lauweren en streven elke dag 
opnieuw naar de beste dienstverle-
ning voor de inwoners, ondernemers 
en bezoekers van Herentals. Voor u 
dus!
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Computerlessen voor senioren
Dienstencentrum ’t Convent 
biedt computerlessen aan 
voor senioren, zowel in het 
Begijnhof als in het Dorps-
huis van Noorderwijk. Tij-
dens de basiscursussen leert 
u werken met Windows 10. 
Verder zijn er ook gespecia-
liseerde cursussen rond ta-
blets, smartphones en Ado-
be Photoshop Elements 14. 
Per groep zijn er maximaal 
acht deelnemers. Bent u ge-
interesseerd, dan kunt u zich 
inschrijven op de wachtlijst. 
Het dienstencentrum laat u 
weten wanneer u kunt starten.

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

Wat als de stroom uitvalt? 
Als plots de elektriciteit in huis uitvalt, wilt u het probleem natuurlijk zo snel mogelijk oplos-
sen. Om u te helpen lanceerde Eandis onlangs de nieuwe onlinetoepassing www.eandis.be/
geenstroom. De toepassing vertelt u in enkele stappen hoe u de stroom weer inschakelt. 
Als dat niet lukt, komt u te weten waar het probleem ligt: bij uw eigen installatie, of bij het 
distributienet van Eandis. In het eerste geval verwijst de toepassing u door naar uw elektri-
cien. Ligt het probleem bij het distributienet, dan kunt u de actuele stroomonderbrekingen 
bekijken. Staat die van u er al bij? Dan zijn de medewerkers van Eandis al op pad om het 
probleem op te lossen. Vindt u uw onderbreking niet terug, dan kunt u voor een oplossing 
bellen naar Eandis: 078-35 35 00.

Uw meterstanden doorgeven aan uw energieleverancier? 
De verhuisplanner helpt u!

U verhuist? U koopt of huurt een pand? U gaat 
scheiden of u bent erfgenaam? Dan is het belang-
rijk om uw meterstanden door te geven aan uw 
energieleverancier. Zo vermijdt u dat u betaalt 
voor energie die u niet zelf hebt verbruikt. De on-
lineverhuisplanner van de Vlaamse Regulator voor 
de Elektriciteits- en Gasmarkt (VREG) helpt u daar-
bij.

Surf naar www.vreg.be/verhuisplanner en beant-
woord een aantal vragen. De verhuisplanner geeft 
u een overzicht van de stappen die u moet onder-
nemen. U kunt er ook de energieovernamedocu-
menten afdrukken waarmee u uw meterstanden 
doorgeeft aan de leverancier. Hebt u geen internet, 
dan kunt u bellen naar het gratis nummer 1700.

Skaten in het stadspark
De afgelopen maanden werd er hard 
gewerkt aan de aanleg van een skate-
terrein in het stadspark. Nog voor 
het begin van de kerstvakantie zijn 
de werkzaamheden afgerond. Aan de 
voorzijde van het park kunnen begin-
ners hun eerste tricks oefenen terwijl 
ze zich laten inspireren door de gevor-
derde skaters die zich achterin uitle-
ven. Het ontwerp van het skateterrein 
kwam tot stand na grondig overleg 
met de skaters uit Herentals. Zij wa-
ren betrokken vanaf de eerste tot en 
met de laatste stap. Iedereen is blij 
met deze aanpak en elke skater kijkt al 
enthousiast uit naar de officiële ope-
ning. Die vindt plaats op vrijdag 23 de-
cember om 13.30 uur. Vanaf dan staat 
het stadspark garant voor ongeremd 
skateplezier.

WETENSWAARD

Wat met uw elektriciteit en aardgas?

U verhuist?

U (ver)koopt een pand? 

U (ver)huurt een pand?

U gaat uit elkaar?

U bent erfgenaam?
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De elektronische identiteitskaart (eID)
Een identiteitskaart is het bewijs van inschrijving in het Rijksregister. Met uw identiteitskaart 
kunt u uw identiteit bewijzen in het binnen- en buitenland. Vanaf 15 jaar bent u verplicht om 
uw identiteitskaart altijd bij te hebben.

De identiteitskaart is tien jaar geldig. De identiteitskaart voor jongeren van 12 jaar tot 18 jaar is 
zes jaar geldig, de identiteitskaart voor personen vanaf 75 jaar is dertig jaar geldig.

In de elektronische identiteitskaart zit een microchip ingebouwd. Deze chip bevat een identi-
ficatiecertificaat waarmee u uw identiteit kunt bevestigen wanneer u uw eID in een kaartlezer 
steekt. De chip bevat ook een handtekeningcertificaat waarmee u een elektronische handte-
kening kunt plaatsen onder elektronische documenten. U kunt de elektronische handtekening 
alleen gebruiken met uw persoonlijke pincode.

Aanvraag
• Wanneer uw identiteitskaart bijna vervalt, start de stad automatisch de vernieuwingsproce-

dure. 
• U ontvangt een oproepingskaart met de vraag een afspraak te maken bij het stadsloket. Dat 

kan via www.herentals.be/identiteitskaart of via tel. 014-28 50 50.
• U meldt zich op het moment van uw afspraak aan bij het stadsloket, waar uw aanvraag be-

handeld wordt.
• Twee tot drie weken na de aanvraag krijgt u een brief met uw nieuwe puk- en pincode. U 

kunt uw nieuwe identiteitskaart dan afhalen aan het onthaal van het stadsloket. Hier is geen 
afspraak voor nodig.

In sommige gevallen moet u zelf een vernieuwing aanvragen:

• bij verlies of diefstal van uw kaart 
• bij beschadiging van uw kaart
• als de elektronische chip is losgekomen
• als uw pasfoto niet meer gelijkend is
• als u van naam, voornaam of geslacht wijzigt
• na ambtelijke schrapping

Wat brengt u mee?
Bij de aanvraag van uw elektronische identiteitskaart (met afspraak):
• uw oproepingskaart
• een recente pasfoto die aan de voorwaarden voldoet op de oproepingskaart
• uw huidige identiteitskaart (of het vervangingsattest van de politie)
• het te betalen bedrag (betalen kan cash of met bancontact)

Bij het afhalen van uw elektronische identiteitskaart (zonder afspraak):
• uw oude identiteitskaart
• uw nieuwe puk- en pincode

Kostprijs
Vanaf 1 januari 2017 kost een nieuwe identiteitskaart 17,70 euro.
Een nieuwe identiteitskaart volgens de dringende procedure (twee werkdagen) kost 102 euro.
Een nieuwe identiteitskaart volgens de zeer dringende procedure (een werkdag) kost 190,30 
euro, of 112 euro als u de kaart zelf in Brussel afhaalt.

Nieuwe pin- en pukcode nodig?
Met de elektronische identiteitskaart kunt u een document digitaal ondertekenen op afstand. 
Om misbruik te vermijden is de eID, net zoals een bankkaart, beveiligd met een pincode.

Als u uw PIN of PUK niet meer kent, dan kunt u bij de stad een nieuwe code aanvragen. Het 
stadsbestuur geeft uw aanvraag door aan de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken. 
Drie weken later liggen deze codes klaar bij het stadsloket. U kunt de codes zonder afspraak 
afhalen aan het stadsloket.

Meer informatie: www.herentals.be/nieuwe-code

Mobibus bezoekt 
Herentals 
Van 23 tot 31 januari staat de Mobi-
bus naast het administratief centrum 
in de Augustijnenlaan. Leerlingen van 
het vierde jaar secundair onderwijs 
uit Herentals brengen een bezoek 
aan deze omgebouwde bus. Ze be-
vat een interactieve tentoonstelling 
over verkeersveiligheid en mobiliteit.  
Special effects, moderne snufjes,  
ludieke filmpjes en games doen de 
leerlingen op een onvergetelijke  
manier nadenken over thema’s als 
zichtbaarheid in het verkeer, veilig 
fietsen en de dodehoekproblema-
tiek. De Mobibus is een initiatief van 
de Vlaamse Stichting Verkeerskunde 
in samenwerking met de Vlaamse  
overheid en het stadsbestuur van  
Herentals. 

11.11.11  
ook in Herentals
een succes
De 11.11.11-actie was weer een suc-
ces, en het comité dankt alle vrijwil-
ligers die dit jaar de handen uit de 
mouwen staken tijdens de verschil-
lende acties. 

Tijdens de geldinzameling werd 
5.447,83 euro opgehaald, de 
11.11.11-brunch bracht 4.643 euro  
in het laatje en de soepactie op de 
vrijdagmarkt 193,52 euro. De verkoop 
van oude boeken in de bibliotheek in 
juni bracht 3.511 euro op. 

Voegen we daar de stortingen van 
gulle Herentalsenaren aan toe (2.340 
euro op 22 november 2016), dan staat 
de teller voorlopig op 16.135,35 euro.
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PREVENTIE

De schitterende kleuren van vuurwerk in de nachtelijke hemel zijn 
op oudejaarsnacht een traditie in ons land. Maar opgelet: vuur-
werk bestaat uit springstoffen en is dus zeer gevaarlijk. En moet 
vuurwerk echt? Een echt knalfeest kan toch ook zonder?  

 
Denk aan de dieren!

Vuurwerk kan gehoorschade veroorzaken. Dat geldt niet alleen 
voor mensen. Heel wat dieren hebben immers een fijner en gevoe-
liger gehoor dan de mens. Door het knallen van vuurwerk worden 
dieren angstig en verward. Voor onze dieren is vuurwerk dus zeker 
ook niet nodig.  

We geven u dan ook graag enkele tips om het gehoor van uw ge-
liefde dier te beschermen tijdens oudejaarsnacht:

• Houd huisdieren binnen.  
• Sluit alle ramen en deuren goed af. 
• Laat het licht aan en de radio of tv spelen.
• Als uw dier zeer gevoelig is voor harde knallen, kan uw dierenarts 

een licht kalmeermiddel voorschrijven.
• Houd paarden, ezels, pony’s en runderen op stal.

Mocht u zelf toch van plan zijn om vuurwerk aan te steken, waar-
schuw dan uw buren of de plaatselijke boeren. Zo kunnen ook zij de 
nodige maatregelen nemen om hun dieren te beschermen. 

 
Nare gevolgen

Gebruik van vuurwerk kan nare gevolgen hebben. Ook een dode-
lijke afloop is helaas mogelijk. In de brandweerzone Kempen vielen 
vorig jaar verschillende gewonden. De ernst van de verwondingen 
varieerde van kleine brandwonden tot zware lichamelijke scha-
de die het slachtoffer voor het leven tekent. De slachtoffers zijn 
meestal jongeren tussen 10 en 19 jaar, hoofdzakelijk mannen. De 
meest getroffen lichaamsdelen zijn vingers, handen, ogen en het 
hoofd. Eén slachtoffer op twee loopt ernstige brandwonden op. 

 
Toch vuurwerk?

De politiecodex verbiedt het gebruik van vuurwerk en wensbal-
lonnen. Enkel op oudejaarsnacht tussen 23.45 en 00.45 uur mag 
u zonder toestemming van de burgemeester vuurwerk aansteken. 
Wensballonnen zijn nooit toegelaten. Op overtredingen staan 
GAS-boetes tot 350 euro.

Als u toch vuurwerk wil afsteken op oudejaarsnacht, neem dan de 
nodige veiligheidsmaatregelen. Zo kunt u voorkomen dat uw feest 
uitdraait op een nachtmerrie.

• Koop vuurwerk enkel bij een erkende verdeler.
• Bewaar vuurwerk op een droge plaats in een afgesloten ruimte, 

buiten het bereik van kinderen. 
• Lees de gebruiksaanwijzing voor het vuurwerk. 
• Kies een open, horizontale schietplaats met een harde onder-

grond, op een afstand van woningen en voertuigen. 

• Houd toeschouwers op een veilige afstand. 
• Houd water en een brandblusser binnen handbereik.
• Blijf nuchter.
• Draag een veiligheidsbril.
• Als vuurwerk niet werkt, laat het dan minstens dertig minuten 

liggen voor u ernaartoe gaat.
• Steek vuurwerk nooit opnieuw aan. 
• Doof resten die op de grond gevallen zijn. 
• Steek geen vuurwerk aan bij harde wind.

Bij ernstige brandwonden

• Bel onmiddellijk de hulpdiensten.
• Laat overvloedig zuiver en koud water over de verbrande zones 

lopen.
• Smeer geen zalf of andere middeltjes op de brandwonden. 

Een knalfeest kan ook zonder vuurwerk 

Onze aanbevelingen over verkoop en gebruik
www.economie.fgov.be

Het is mooi, 
maar gevaarlijk!
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Nuttige contacten bij ongeval 

• Spoeddiensten: 112
• Militair hospitaal Neder-Over-Heembeek: tel. 02-264 41 11
• Stichting Brandwonden: tel. 02-649 65 89
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Wintertips
De winter is voor veel mensen een zware periode. Niet alleen lopen 
de stookkosten op, ook voelen alleenstaande en oudere mensen zich 
tijdens de donkere maanden sneller eenzaam. De sociale dienst van 
het OCMW en dienstencentrum ’t Convent helpen u graag.

Enkele tips:
• Neem contact met de belbus of de Mindermobielencentrale als u 

ergens naartoe moet.
• Zorg dat u gezien wordt: draag een fluohesje op de fiets.
• Vraag een verwarmingstoelage aan of een budgetmeter voor gas en 

elektriciteit.
• Verlucht uw huis elke dag, ook in de winter.
• CO- en rookmelders kunnen uw leven redden.
• Houd uw lichaam warm en eet elke dag een warme maaltijd.
• U moet ook in de winter veel drinken, maar alcohol is geen goede 

keuze.
• In Herentals zijn verschillende ontmoetingsplaatsen waar u naartoe 

kunt.
Kent u gezinnen of alleenstaanden die het moeilijk hebben? Verwijs 
hen door naar het OCMW of meld het ons, zodat wij kunnen nagaan 
hoe we kunnen helpen.

Toffe winterkleding tegen zeer lage prijzen 
Als u een slechte bloedsomloop hebt, door bijvoorbeeld aderverkalking, 
dan hebt u in de winter snel last van koude handen en voeten. U goed 
aankleden is dan heel belangrijk. Draag degelijke schoenen, warme kou-
sen en zet een pet of muts op. Wist u trouwens dat veel dunne lagen 
meer warmte geven dan één dikke trui of jas? In de tweedehandswinkel 
van De Dorpel en in de Kringwinkel Zuiderkempen vindt u toffe winter-
kleding tegen zeer lage prijzen. Spring er dus gerust eens binnen.

De tweedehandswinkel van De Dorpel (Boerenkrijglaan 16) is elke 
woensdag en vrijdag open van 13.30 uur tot 16 uur. U vindt er kleren, 
schoenen en accessoires aan kleine prijzen. Hebt u recht op de ver-
hoogde tegemoetkoming, dan krijgt u er nog eens 50 procent korting 
bovenop. Tijdens schoolvakanties is de winkel meestal gesloten, maar 
anders staan de vrijwilligers altijd klaar om u verder te helpen.

De Kringwinkel Zuiderkempen bevindt zich in de Campus Spiegelfa-
briek (Lierseweg 132). De Kringwinkel is open van maandag tot en met 
zaterdag van 9.30 uur tot 17 uur. Naast kleding vindt u er een groot 
assortiment aan tweedehandsspullen, van boeken en bestek tot ijs-
kasten en meubels.

BlueAssist stelt vragen voor wie   
het zelf niet kan 
BlueAssist is een hulpmiddel voor mensen die het moeilijk hebben om 
een eenvoudige vraag te stellen aan anderen. Via een kaartje of een app 
op hun smartphone kunnen zij hulp vragen aan een medeburger. De 
vragen worden door een begeleider of mantelzorger vooraf ingevuld. 
Voor gebruikers die niet kunnen lezen, wordt er een pictogram aan toe-
gevoegd, zodat zij de juiste vraag kunnen tonen. Op deze manier kunnen 
mensen met een verstandelijke handicap, mensen met beginnende de-
mentie of mensen die geen Nederlands praten toch zelfstandig op pad. 
Zij kunnen bijvoorbeeld hulp vragen bij het oversteken van de straat, bij 
het nemen van de bus of bij het boodschappen doen. 

Op 29 november 2016 ondertekenden de burgemeester en de voorzit-
ter van het OCMW samen met de andere partners een engagements-
verklaring om het BlueAssist-project in Herentals te ondersteunen. De 
partners zijn vzw Twerk, vzw Den Brand, vzw OpWeg, WZC Sint-Anna, 
WZC Vogelzang, nv Eigen Haard, Christelijke Mutualiteit, Lokale Politie 
Neteland, De Dorpel en De Fakkel.

Meer informatie: www.blueassist.eu

SOCIO

Wie hulp zoekt, kan terecht bij:
• de sociale dienst van het OCMW, tel. 014-24 66 66 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• dienstencentrum ’t Convent, Begijnhof 17, tel. 014-28 20 00, open elke werkdag van 9 tot 17 uur
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PROGRAMMA CC 'T SCHALIKEN

Elastic  
Momento 
Vrijdag 6 januari om 19 uur in de schouwburg  

Na het succes van zijn eerste voorstelling Artisto! is Elastic terug met een 
gloednieuwe show. Met vertederende onschuldigheid brengt hij een mix 
van visuele humor, mime en acrobatie. Alledaagse voorwerpen vormen een 
ideale speeltuin om zijn vaardigheid en verbeelding te testen. Wat eerst een 
banale situatie lijkt, ontaardt al vlug in een absurd en acrobatisch avontuur.

Toegang: 10 euro / 7 euro (Vriendenpas)

Frimout XL 
Vijf jaar Frimout
Zaterdag 7 januari om 20 uur in de schouwburg

Al vijf jaar bestookt Frimout de Vlaamse mu-
ziekscene met verfrissende en herkenbare Ne-
derlandstalige popnummers. Maar liefst negen 
singles op rij haalden de playlist van Radio 2. Zo-
mersingles Volwassen word ik nooit en Toffer dan 
tof worden overal luidkeels meegezongen. Voor 
Vijf jaar Frimout brengt de groep zijn mooiste nummers, bijgestaan door een geweldige bla-
zerssectie. 

Toegang: 14 euro / 11 euro (Vriendenpas)

Het nieuwstedelijk i.s.m. MartHa!tentatief 
Het einde is nabij
Zaterdag 14 januari om 20 uur in de schouwburg

Adriaan Van Aken maakt deel uit van het muziek-
theatergezelschap Het nieuwstedelijk. Drie jaar 
lang deed hij artistiek onderzoek naar de huidige 
staat van de melancholie. Tijdens het symposium 
I Love Melancholy vroeg hij aan theaterfenomeen 
Johan Petit om een lezing aan dit onderwerp te wij-
den. Aan de hand van voorbeelden uit de populaire cultuur als Stromae, Jan Mulder, Clara Cley-
mans en Morrissey slagen zij erin nieuwe betekenissen te geven aan het begrip melancholie.

Toegang: 12 euro / 9 euro (Vriendenpas)

Laika en BOS+ 
Konijn met pruimen
Donderdag 19 januari om 20 uur 
in de schouwburg

Dimitri Verhulst schreef op Laika's vraag een 
gloednieuwe theatertekst. Konijn met pruimen 
speelt zich af ten huize van pa en ma Van Cam-
penhout. Zij hebben een knoert van een villa en een wagenpark voor de deur. De thermostaat 
staat permanent op 27 graden en ze zijn gezworen vleeseters. Als zoon Wim zijn nieuwe lief 
meebrengt voor een etentje blijkt zij de tegenpool van de familie Van Campenhout te zijn. 

Toegang: 12 euro / 9 euro (Vriendenpas)

Grijp die podiumkans!

Op vrijdag 28 april vindt in heel Vlaan-
deren de tweede editie van Lokale 
Helden plaats, een initiatief van vzw 
Poppunt. Die dag biedt het cultuur-
centrum een podium aan lokaal mu-
zikaal talent. Tussen 16.30 uur en  
22 uur is elke Herentalse muzikant 
welkom om op te treden in zaal ’t Hof. 
De stad zorgt voor het technische ma-
teriaal, de ondersteuning en de pro-
motie.

Schrijf uzelf of uw groep 
vóór 20 februari in bij 
cultuurcentrum ’t Schaliken 
(Grote Markt 35, 
cultuurcentrum@herentals.be, 
www.facebook.com/cultuurcentrum.
herentals). 

Vermeld bij uw inschrijving uw con-
tactgegevens, uw instrument en het 
muziekgenre dat u speelt. Bij muziek-
groepen moet drie vierde van de le-
den in Herentals wonen. Geef de na-
men, leeftijden en instrumenten van 
alle leden door.

Meer informatie: www.schaliken.be

Info en tickets: 
Cc ’t Schaliken, Grote Markt 35, 
cultuurcentrum@herentals.be, 
www.schaliken.be, 
tel. 014-21 90 88
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Roger Claessens
My Way 
Van zaterdag 7 januari tot en met 
zondag 29 januari in kasteel Le Paige
Open op vrijdag, zaterdag, zondag 
van 14 tot 17 uur 

Roger Claessens overleed in november 
2016. Hij was een bevlogen, hedendaags 
conceptueel kunstenaar uit Mol. In zijn 
sociaal bewogen video’s en installaties 
bekritiseerde hij verschillende thema’s. 
Met een humoristische ondertoon he-
kelt hij de milieuproblematiek, racisme 
en menselijk falen. De toegang is gratis.

U bent ook van harte welkom op de 
opening van de tentoonstelling op don-
derdag 5 januari om 20 uur in kasteel le 
Paige.

Kurt Deruyter 
Halfway Home
Van zaterdag 14 januari tot en met 
zondag 5 maart in de Lakenhal
Open op vrijdag, zaterdag en zondag 
van 14 tot 17 uur 

In zijn nieuwste 
project Half-
way Home be-
licht fotograaf 
Kurt Deruyter 
de aankomst-
wijken in Brus-
sel en de mensen die er wonen of er tij-
delijk belanden. Kurt Deruyter had geen 
actueler thema kunnen uitkiezen. On-
geacht de diversiteit aan trajecten en 
motieven bij de nieuwkomers, lijkt één 
zaak nu al duidelijk: migranten verande-
ren onze steden. De toegang is gratis.

U bent ook van harte welkom op de 
opening van de tentoonstelling op 
donderdag 12 januari om 20 uur in de 
lakenhal.

TENTOON

Zonzo Compagnie
Slumberland (+6) 
Zondag 15 januari om 14.30 uur in de schouwburg

Met livemuziek en filmbeelden neemt Slumberland u mee op een 
adembenemende tocht naar de wereld van de nacht. In de filmpjes 
vertellen kinderen u met verbazingwekkende fantasie over hoe ze 
slapen, wat er gebeurt in hun dromen en waarom het nacht wordt. 
Deze voorstelling van Zonzo Compagnie werd overladen met recen-
siesterren en won de Music Theatre Now-prijs.

Toegang: 8 euro / 5 euro (Vriendenpas)

Blindman [drums]  
Wings 
Zaterdag 28 januari om 20 uur in de schouwburg

Twee jonge mannen, de ene rijk en de andere uit de midden-
klasse, zijn verliefd op dezelfde vrouw. De Eerste Wereldoorlog 
breekt echter uit en ze worden gevechtspiloten bij de Amerikaan-
se luchtmacht. Wings, een stomme film uit 1927, combineert dit 
romantische verhaal met indrukwekkende beelden van luchtge-
vechten uit de Eerste Wereldoorlog. Blindman! begeleidt de film 
op percussie-instrumenten en elektronica. 

Toegang: 16 euro / 13 euro (Vriendenpas)

Leah Thys 
Boeken en Bubbels 
Zondag 29 januari om 10.30 uur in de Lakenhal

Op deze winterse zondag ontvangt moderator Katrien Lodewyckx 
de actrice Leah Thys. Zij selecteerde een aantal boeken die op de 
een of andere manier iets betekend hebben in haar leven. Ook Ha-
zim Kamaledin neemt plaats op de sofa en stelt er zijn nieuwste 
boek voor. Herentalsenaar en saxofonist Wim Thijs zorgt voor de 
muzikale omlijsting. Na afloop serveert het cultuurcentrum u een 
glaasje cava.

Boeken en Bubbels loopt in samenwerking met Standaard Boekhandel.

Toegang: 10 euro / 7 euro (Vriendenpas) - inclusief aperitief

FILM
Free State of Jones
Dinsdag 31 januari om 20 uur in de schouwburg

Het historische drama Free State of Jones vertelt het verhaal van de 
Amerikaanse boer Newton Knight. Knight verliest zijn zoon tijdens de 
Amerikaanse Burgeroorlog en wil daarom de strijd aangaan tegen het 
Zuiden. Hij roept slaven en boeren op om mee te vechten voor vrijheid 
en gerechtigheid. Free State of Jones is een Amerikaanse film uit 2016. 
De film duurt 140 minuten.

Toegang: 5 euro / 3,50 euro (Vriendenpas)
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SPORT

Nordic walking 
Nordic walking is een intensieve vorm van wandelen. Uw armen, schouders en romp bewegen 
actief mee dankzij het gebruik van twee speciaal ontworpen wandelstokken, de zogenaamde 
poles. Als u graag wilt kennismaken met deze sport, kunt u elke dinsdag om 10 uur meewandelen 
met twee gediplomeerde begeleiders. Zij verwelkomen u aan de inkomhal van het Netepark. Van 
daaruit maakt u een twee uur durende tocht door de prachtige Herentalse natuur. Deelnemen 
is gratis. Voor het gebruik van de stokken betaalt u 2 euro, maar u mag natuurlijk ook uw eigen 
stokken gebruiken. Vooraf inschrijven is niet nodig.

Oproep kandidaten huldiging kampioenen 2016 
Elk jaar huldigt de sportraad de sportkampioenen van het afgelopen jaar. Als u in 2016 een Bel-
gische titel behaalde of een podiumplaats op een wereldkampioenschap, een Europees kampi-
oenschap, de Olympische of Paralympische Spelen, dan kunt u uw kandidatuur bezorgen bij de 
sportdienst tot 15 januari. Jeugdsporters tot en met 18 jaar komen ook in aanmerking met een 
titel van Vlaams, provinciaal of regionaal kampioen of een podiumplaats op een Belgisch kampi-
oenschap. De kampioenenhuldiging vindt plaats op vrijdag 17 maart in cc ’t Schaliken.  

Nieuwe zwemlessenreeks voor kinderen 
Op 13 februari start een nieuwe reeks zwemlessen voor kinderen vanaf drie jaar. Om te bepalen 
op welk niveau uw kind kan starten, moet het eerst een kleine test afleggen. De testen vinden 
plaats op maandag 9 januari vanaf 17.15 uur. Inschrijven voor een van de testen kan tussen 19 
en 21 december via een formulier op www.herentals.be/zwemlessen. Daar vindt u ook meer 
informatie over de zwemlessen zelf.

Zwemlessen en Start to Swim voor volwassenen 
Ook de zwemlessen voor volwassenen starten opnieuw op maandag 13 februari. Een reeks be-
staat uit tien groepslessen, die telkens plaatsvinden op maandag van 19.30 uur tot 20.15 uur. 

Volwassenen die al kunnen zwemmen maar hun crawltechniek en uithoudingsvermogen willen 
verbeteren, kunnen deelnemen aan de nieuwe reeks Start to Swim. Vanaf 18 februari krijgt u tien 
weken lang begeleiding, technische tips en advies van ervaren lesgevers. De lessen vinden plaats 
op zaterdag van 9 tot 10 uur.

De inschrijvingen gaan van start op donderdag 12 januari via www.herentals.be/zwemlessen.

Herentalse Zwemclub opent de armen voor senioren 
Als aanvulling op het aquaprogramma van de stad organiseert de Herentalse zwemclub een 
reeks zwemlessen speciaal voor 55-plussers. Gedurende 24 lessen begeleidt een team van ge-
diplomeerde lesgevers u bij het verbeteren van uw zwemtechniek, uw uithoudingsvermogen én 
uw gezondheid. De lessen starten op 10 januari en vinden telkens plaats op dinsdag van 21 tot 22 
uur en op zaterdag van 16 tot 17 uur. Deelnemen kost 100 euro.

Meer informatie en inschrijvingen: www.hzc.be, seniorenzwemmen@hzc.be 

Meer informatie
Dienst sport, jeugd en internationale samenwerking, De Vossenberg, 
Markgravenstraat 93, tel. 014-28 52 50, sportdienst@herentals.be

Herfst- en  
Winterwandelingen
In de herfst en de winter kunt u op 
zondag gratis wandelen onder bege-
leiding 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. Op zondag 15 januari ver-
trekt de wandeling aan Den Beiaard 
(Grote Markt 19), op 22 januari aan De 
Snelle Duif ( Streepstraat 15) en op 29 
januari aan Den Brigand (Bovenrij 59).

De volledige kalender vindt u op www.
herentals.be/toerisme en in de bro-
chure bij de dienst toerisme. Trouwe 
deelnemers worden beloond. Na de 
wandeling krijgt u een stempel. Wie 
vijf stempels verzamelt, kan een mooie 
prijs winnen.

Eerste bierproef-  
wandeling van kwb 
Herentals
Op zaterdag 4 februari organiseert 
kwb Herentals voor het eerst een bier-
proefwandeling. Gewapend met laar-
zen, een zaklamp en een proefglaasje 
maakt u een wandeling van 6 kilome-
ter in en rond het centrum van Heren-
tals. Onderweg kunt u proeven van 
verschillende lekkere, minder bekende 
bieren en overheerlijke hapjes. Op het 
einde van de wandeling is er een warm 
gerecht. Vertrekken kan tussen 19 en 
20 uur aan de Sint-Antoniuszaal (Ka-
pucijnenstraat 7). Deelnemen kost 15 
euro voor kwb-leden en 18 euro voor 
niet-leden. Schrijf u uiterlijk op 23 janu-
ari in door het juiste bedrag te storten 
op rekening BE96 7795 9278 3505. Wilt 
u tijdens de eindejaarsperiode iemand 
verrassen met een origineel geschenk? 
Kwb verkoopt ook cadeaubons van de 
bierproefwandeling!

Meer informatie: Rutger Moons, 
Kapittelbossen 11, gsm 0478-56 01 52
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AANKONDIGINGEN

Theaterling brengt  
Oidipous
Op zaterdag 21 januari gaat de nieuw-
ste productie van het Herentalse 
jeugdatelier Theaterling in première. 
Zeven jongeren tussen 16 en 18 jaar 
brengen de voorstelling Oidipous van 
de Griekse tragedieschrijver Sophokles 
op de planken. Ze experimenteren met 
tekst en beweging en zoeken ernst, 
emotie en af en toe humor op. Want 
een verhaal, hoe oud ook, is nooit af.

De voorstellingen vinden plaats op 
21, 22, 27, 28 en 29 januari en op 3, 4 
en 5 februari in de kamertheaterzaal 
van 't Hof. Tickets zijn te verkrijgen bij  
cc ’t Schaliken (tel. 014-21 90 88, 
http://tickets.schaliken.be).

Toast Literair 
Op zondag 22 januari om 9.30 uur ont-
vangt Davidsfonds Herentals u op een 
gezellige, literaire brunch in hotel De 
Swaen (Belgiëlaan 1). Tijdens het eten 
luistert u naar de avonturen van jour-
nalist en wereldreiziger Marc Helsen. 
De leerlingen van het koperkwintet van 
de muziekacademie, onder leiding van 
Koen Van Hove, zorgen voor de muzikale 
noot. Verder vergast Jef Van Den Bosch 
u op een causerie in onvervalst Hertals. 
De toegang bedraagt 24 euro. Houders 
van een Davidsfonds-cultuurkaart of een 
Vrijetijdspas betalen 22 euro.

Meer informatie en inschrijvingen: 
hubert.vanooteghem@skynet.be, 
tel. 014-21 65 35

Kerstboomverbranding 
KLJ Noorderwijk
KLJ Noorderwijk organiseert op zaterdag 
28 januari vanaf 18 uur een kerstboom-
verbranding op de KLJ-terreinen in de 
Kruisstraat in Noorderwijk. De mede-
werkers van de Stedelijke Werkplaats 
halen de kerstbomen in Noorderwijk op 
en brengen ze naar de KLJ-terreinen. U 
kunt uw kerstboom op 11 januari buiten 
zetten. Het is mogelijk dat de inzameling 
meer dan een dag in beslag neemt.

Galerie STORM wordt Radio STORM
Van 25 december tot en met 1 januari brengt Radio STORM lo-
kaal talent, dj’s, radiopresentatoren en muziekkenners samen om 
radio te maken. Vanuit de exporuimte van Galerie STORM (Non-
nenstraat 25/1) worden de programma’s live gestreamd over het 
internet. Maar u kunt de uitzendingen ook bijwonen in het Radio STORM-café. De startshow vindt 
plaats op 25 december om 19 uur. Tot en met 1 januari is het café dagelijks open vanaf 14 uur.

Meer informatie: www.radio-storm.be

Driekoningenwandeling in Noorderwijk 
Op zondag 8 januari is iedereen welkom op de Driekoningenwandeling in Noorderwijk. Ver-
trekken kan aan het Dorpshuis om 13.30 uur of om 16 uur. U betaalt 2 euro, een gratis opwar-
mertje inbegrepen. De heemkring Nortrevic houdt die dag ook de Kerstkeet in Noorderwijk 
open. U kunt er gezellig napraten bij een drankje. Vanaf 15.30 uur zijn er frikadellen met krie-
ken en boterhammen. Wilt u mee aanschuiven, schrijf u dan voor 30 december in. Dat kan 
door 6 euro per persoon te storten op rekening BE24 0635 7866 3538. Vermeld uw naam en 
het aantal personen.

Meer informatie: heemkring Nortrevic, Jules Van Olmen, gsm 0486-49 18 21, 
julesvanolmen@gmail.com

Nieuws van het CWxRM-front 
In november 2015 kwamen honderden mensen uit Herentals 
en omstreken naar het atelier van Tabula Rasa om een beeldje 
te boetseren als eerbetoon aan de gesneuvelden van de Eerste 
Wereldoorlog. De beeldjes maken deel uit van het kunstproject  
ComingWorldRememberMe (CWxRM). Dat bestaat in het to-
taal uit 600.000 kleien beeldjes die in het voorjaar van 2018 in 
de voormalige frontzone van Ieper worden geplaatst. Elk beeldje 
wordt gekoppeld aan een slachtoffer uit de digitale namenlijst van 

het In Flanders Fields Museum. Voor 5 euro kunt u peter of meter worden van een beeldje. 
De organisatie krijgt veel vragen van peters en meters die willen weten met welke naam hun 
beeldje verbonden is. Om praktische redenen gebeurt het koppelen pas op het einde van 2017. 
Wanneer de link is aangemaakt, verneemt u dat via de website, Facebook of e-mail.

Meer informatie: www.comingworldrememberme.be

Klara in deSingel 
Cultuurzender Klara neemt op zaterdag 28 januari voor de zesde keer heel deSingel in. Het 
Davidsfonds en de Gezinsbond van Herentals leggen een bus in die u heen en terug brengt. De 
bus vertrekt om 10.45 uur aan het administratief centrum (Augustijnenlaan 30). Deelnemen 
kost 30 euro. Leden van het Davidsfonds of de Gezinsbond en houders van een Vrijetijdspas 
betalen 28 euro. Op www.desingel.be vindt u het programma van deze muzikale dag.

Meer informatie en inschrijvingen: jefhaest@hotmail.com, gsm 0472-46 14 49

Vuurfeest van kwb Sint-Jan 
Op zaterdag 7 januari vindt het vierde vuurfeest van kwb Sint-Jan plaats op de hoek van Kra-
kelaarsveld en Veldhoven. Vanaf 18.30 uur is iedereen welkom rond de knappende houtvuren 
om samen te genieten van een hapje en een drankje, gezelligheid en goede wensen. De op-
brengst gaat naar het goede doel.

Meer informatie: krakel.janss@telenet.be , gsm 0472-93 36 80
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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 26/11        
tot 31/12

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

Van 01/12         
tot 25/02

TENTOON Marc Helsen – Off the Road / Art Center Hugo Voeten, Vennen 23 / 
Op donderdag, vrijdag en zaterdag van 13.30 uur tot 17 uur 

Van 07/12         
tot 11/02

TENTOON 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

Za 17/12 KERST Kerstconcert Herentalse koren / Sint-Jan-de-Doperkerk / 19.30 uur
UiT Herentalse Geschiedkundige Kring – voorstelling Historisch Jaarboek / 

Kasteel Le Paige / 10.30 uur
Zo 18/12 WINKEL   Kerstshoppen in het stadscentrum / Van 13 tot 17.30 uur

UiT Kerstman deelt snoep uit op de zondagmarkt / Belgiëlaan

KLASSIEK  Trio Khaldei – Een Weense reis door de tijd (aperitiefconcert) /  
Lakenhal / 11 uur / Uitverkocht

Ma 19/12 SOCIO  Zwanger & Zo / Sociale Campus Spiegelfabriek, Lierseweg 132/A /  
Van 9.30 tot 11.30 uur

KERST 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 OCMW- 
secretaris, Nederrij 133/A / 20 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 
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 Avondwandeling van Toerisme Herentals / 19 uur / Dienst toerisme, 
Grote Markt 35

Do 29/12 CREA  Handwerkcafé / De Cirkel, Lierseweg 132 / 13.30 uur /  
Info: tel. 014-24 66 93

UiT Eindejaarswandeling van de Herentalse Wandelclub / Tennisclub Ter 
Heyde, Lichtaartseweg 216 / 13.30 uur

Za 31/12 JEUGD Jeugdraad ontvangt nieuwjaarszangers / Lakenhal / Van 10 tot 13 uur

Vr 06/01 HUMOR Elastic – Momento / cc ’t Schaliken / 19 uur

Za 07/01 MUZIEK Frimout XL – Vijf jaar Frimout / cc ’t Schaliken / 20 uur 

UiT Vuurfeest kwb Sint-Jan / Hoek Krakelaarsveld en Veldhoven / 18.30 uur

Van 07/01         
tot 29/01

TENTOON  Roger Claessens – My Way / Kasteel Le Paige / Op vrijdag, zaterdag  
en zondag van 14 tot 17 uur

Zo 08/01 UiT Heemkring Nortrevic – Driekoningenwandeling / Dorpshuis  
Noorderwijk / 13.30 en 16 uur

UiT Maandelijkse muntenbeurs van Numismatica – Munten uit Rwanda-
Burundi / Sint-Antoniuszaal, Kapucijnenstraat 15 / Van 8.30 tot 12 uur

Wo 11/01 SPORT  Proefles tai chi chuan / In kOsh Campus Scheppersstraat,  
Sint-Jansstraat 144 / 20.45 uur

Do 12/01 DANS Claire Croizé – Evol / cc de Werft, Werft 32, Geel / 20.15 uur

Za 14/01 WOORD Het nieuwstedelijk i.s.m. MartHa!tentatief – Het einde is nabij /  
cc ’t Schaliken / 20 uur 

Van 14/01         
tot 05/03

TENTOON  Kurt Deruyter – Halfway Home / Lakenhal / Op vrijdag, zaterdag en 
zondag van 14 tot 17 uur 

Zo 15/01 FAMILIE Zonzo Compagnie – Slumberland (+6) / cc ’t Schaliken / 14.30 uur 

UiT Herfst- en Winterwandeling / Den Beiaard, Grote Markt 19 / 14.30 uur 

TUIN Algemene vergadering TuinHier / Eetzaal kOsh Campus  
Scheppersstraat / 10 uur

Di 17/01 SENIOR  Grijze Panters – worstenbrood en appelbollen / ’t Convent,  
Begijnhof 17 / Info: Joke, tel. 014-22 04 07

Do 19/01 THEATER   Laika en BOS+ – Konijn met pruimen / cc ’t Schaliken / 20 uur 

Vr 20/01 VROUW    Vrouwenraad – algemene vergadering en jaaroverzicht /  
Van 13.30 tot 16.30 uur / Fundatiehuis, Begijnhof 27 /  
Info: Louisa, tel. 014-22 00 55

Za 21/01 KLASSIEK Kamerfilharmonie Vlaanderen o.l.v. Herman Engels – Mozart versus 
The Beatles / cc ’t Schaliken / 20 uur / Uitverkocht

THEATER  Theaterling – Oidipous / Kamertheaterzaal ’t Hof, Grote Markt 41 / 
20 uur

Zo 22/01 UiT Herfst- en Winterwandeling / De Snelle Duif, Streepstraat 15 /14.30 uur

UiT Davidsfonds – Toast Literair / Hotel De Swaen, Belgiëlaan 1 / 9.30 uur

MUZIEK  Nieuwjaarsconcert van Davidsfonds Noorderwijk-Morkhoven / 
Zandkapel / 15 uur

TUIN TuinHier – Les over teeltplanning en teeltafwisseling / Eetzaal kOsh 
Campus Scheppersstraat / 10 uur

THEATER  Theaterling – Oidipous / Kamertheaterzaal ’t Hof, Grote Markt 41 / 
20 uur

Di 24/01 BLOED Bloedinzameling Rode Kruis / Parochiecentrum Noorderwijk,  
Ring 27-29 / Van 17.30 tot 20.30 uur

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

Do 26/01 SENIOR Grijze Panters – wandelen naar de bib / Info: Joke, tel. 014-22 04 07

Vr 27/01 RAAD  Infoavond milieuraad – Middelgrote steden anno 2017 / Lakenhal / 
20 uur

THEATER  Theaterling – Oidipous / Kamertheaterzaal ’t Hof, Grote Markt 41 / 
20 uur

Za 28/01 UiT Kerstboomverbranding KLJ Noorderwijk / Kruisstraat / 18 uur

THEATER  Theaterling – Oidipous / Kamertheaterzaal ’t Hof, Grote Markt 41 / 
20 uur

Zo 29/01 WOORD Leah Thys – Boeken en Bubbels / Lakenhal / 10.30 uur 

UiT Herfst- en Winterwandeling / Den Brigand, Bovenrij 59 / 14.30 uur

THEATER  Theaterling – Oidipous / Kamertheaterzaal ’t Hof, Grote Markt 41 / 
20 uur

Di 31/01 FILM Free State of Jones / cc ’t Schaliken / 20 uur 

Nieuwjaarsconcert in de Zandkapel
Op zondag 22 januari om 15 uur kunt u een klassiek concert bijwonen 
in de Zandkapel in Noorderwijk. Karen Boussemaere (dwarsfluit), 
Katelijne Onsia (altviool) en Annelies Boodts (harp) brengen werken 
van Debussy, Huybrechts, Hasselmans en Jongen. Het concert is een 
organisatie van het Davidsfonds Noorderwijk-Morkhoven. Een kaart 
kost 15 euro. Houders van een Davidsfonds-cultuurkaart betalen  
12 euro. U kunt de kaarten kopen bij cultuurcentrum ’t Schaliken.
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UIT IN HERENTALS

ACTIEVE SENIOR

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

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

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

OKRA Sint-Antonius
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

Elke donderdag HOBBYCLUB 
VOOR DAMES

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

S-Sport
Elke dinsdag
  

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

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

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

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

Sportelen
Elke maandag BADMINTON Sporthal van Noorderwijk / Van 13.30 tot 15 uur

Elke maandag AQUAGYM Netepark / Van 15.15 tot 16 uur en 
van 16.15 tot 17 uur

Elke dinsdag NORDIC 
WALKING

Netepark / Van 9.55 tot 11.50 uur

Elke woensdag  SENIOREN-
FITNESS 

De Vossenberg / Van 10 tot 11 uur

Elke donderdag BADMINTON De Vossenberg / Van 13.30 tot 16 uur

Elke vrijdag  AQUAFITNESS Netepark / Van 14 tot 14.50 uur

JONG
Elke dinsdag PEUTERS 

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

Elke vrijdag-
namiddag

HAPPY
HOUR

1 euro per consumptie / JC 2200, 
Grote Markt 41 / Van 15 tot 17.30 uur

Vrijdag- en
zaterdagavond

DE RUSTIGE JC 2200, 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.

BURGERZAKEN

 Geboorten
 02/11 Rosanne, dochter van Tessa Bollens en Bart Peers
 05/11 Cis, zoon van Elke Govaerts en Daan Goedemé
 07/11 Liano, zoon van Marina Schmitz en Vincent Van Agtmael
 07/11 Serigne, zoon van Khoudia Niasse en Khadim Mbodj
 09/11 Matteo, zoon van Evelyne Van Damme en Glenn Lemmens
 15/11 Skyler, dochter van Steffi Van Sande en Philippe Wuyts
 15/11 Janne, dochter van Mieke Francken en Sally Verbeeck
 20/11 Alexandra-Maria, dochter van Viorica Susman en  
  Ciprian Susman
 24/11 Oliver, zoon van Terry Knijff en Giacomo Uzzi
 25/11 Elise, dochter van Selina Van Dyck en Bart Peeters
 27/11 Mil, zoon van Lies Verelst en Kristof Van Mensel
 28/11 Kobe, zoon van Mieke Helsen en Kristof Neujens

 Overlijdens
 05/11 Celina Van Rompaey (93), weduwe van Alphonsus Dieltjens
 05/11 Frans Van Thielen (86), echtgenoot van Emilienne Hannes
 06/11 Leopold Scheipers (91), echtgenoot van Marie Pauwels
 08/11 Daniël Van Herck (58)
 11/11 Jozefa Vanderveken (71), echtgenote van Franciscus Matheussen
 15/11 Hendrik Van Gelder (80), echtgenoot van Maria De Koninck
 16/11 Magdalena Maes (90), weduwe van Frans Huybrechts
 17/11 Greta De Proost (57), echtgenote van Arthur Pieters
 19/11 Margareta Voet (89), weduwe van Wilhelmus Eijkelenberg
 21/11 Emilius Oostvogels (91), echtgenoot van Delphina Verboven
 22/11 Constant Luijten (93), weduwnaar van Dymphna Martens
 23/11 Frank Van Orshaegen (56), echtgenoot van Wirawan Yarangsee
 24/11 Yves Vleugels (41), echtgenoot van Emily Robida
 24/11 Lucienne Brenders (90), weduwe van Joannes Genechten
 26/11 Johanna Lohrmann (88), weduwe van Ferdinandus Schoors
 28/11 Maria Verbuecken (73), weduwe van Roggiër van Hattem
 29/11 Victor Claes (86), echtgenoot van Maria De Rydt
 29/11 Renaat Peeters (84), echtgenoot van Maria Aerts
 30/11 Remi Bertels (72), echtgenoot van Angela Janssens
 30/11 Yvonne Laenen (82)
 01/12 Mathild Claes (92), weduwe van August Gios
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SPREEKUREN
Spreekuren
De zitdagen vinden plaats in de discrete loketten van het 
stadsloket (administratief centrum, Augustijnenlaan 30)

Federale pensioendienst werknemers
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 
TIJDELIJK GEEN ZITDAGEN 

Federale pensioendienst 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

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

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

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

Mobiele Lijnwinkel 
informatie • abonnementen 

vervoersbewijzen 
klantnummer • Belbus

Iedere vrijdag van 8 tot 13 uur

Aan de Lakenhal op de Grote Markt

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

Alleen na afspraak  
[i] schepen.mien.van.olmen@herentals.be

schepen Jan Bertels
Financiën, jeugd, internationale samenwerking, informatica,   
huisvesting, OCMW en kerkfabrieken

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

schepen Ingrid Ryken
Cultuur, bibliotheek, kunstonderwijs, archief, erfgoed en  
museumbeleid, toerisme en jumelages

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

schepen Liese Bergen 
Sport en personeel

maandag van 18.30 tot 19.30 uur of na afspraak
[i] schepen.liese.bergen@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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HET NETEPARK

WEDSTRIJDBAD 07.30-08.30
12.00-16.30

07.30-08.30
12.00-16.30
17.30-21.00

07.30-08.30
12.00-13.00
14.00-21.00

07.30-08.30
12.00-16.30
17.30-21.00

07.30-08.30
12.00-16.30
17.30-21.00

09.00-17.00 09.00-17.00

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 (24 DECEMBER - 8 JANUARI)
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. 

OPENINGSTIJDEN STADSDIENSTEN
MA DI WO DO VR ZA ZO

ADMINISTRATIEF CENTRUM
Gesloten op maandag 26 december

09.00-12.00
13.30-16.00
17.00-19.30

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

CC ’T SCHALIKEN EN TOERISME
Gesloten op maandag 26 december

na afspraak 09.00-12.00
13.30-16.00

09.00-12.00
13.30-16.00

09.00-12.00
13.30-16.00

09.00-12.00
13.30-16.00

10.00-14.00

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 14.00-16.00 10.00-12.00

RECYCLAGEPARK 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
*Avondopening vanaf 1/1 in 
  De Vossenberg!

09.00-12.30
13.30-16.30
17.00-19.30*

09.00-12.30
13.30-16.30

09.00-12.30
13.30-16.30

09.00-12.30
13.30-16.30

09.00-12.30

HUMMELTJESHOF
Gesloten van 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
13.30-16.00
17.00-19.30

09.00-12.00
13.30-16.00

09.00-12.00 09.00-12.00
13.30-16.00

09.00-12.00
13.30-16.00

STADSARCHIEF
Gesloten op maandag 26 december

09.00-12.00
13.30-16.00
17.00-19.00

09.00-12.00
13.30-16.00

na afspraak na afspraak

OCMW SOCIALE DIENST
Gesloten op maandag 26 december 
en maandag 2 januari

09.00-11.45
18.00-19.00

09.00-11.45 09.00-11.45 09.00-11.45 09.00-11.45

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
18.00-20.00

09.00-11.45 09.00-11.45 09.00-11.45

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
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Eén jaar stadsloket
De resultaten

17.560 afspraken

4 minuten gemiddelde wachttijd

11 minuten gemiddelde behandeltijd

Maak altijd een afspraak via

www.herentals.be/afspraak
of bel naar tel. 014-28 50 50

Binnen en buiten op 15 minuten

Cijfers van 26 oktober 2015 tot en met maandag 31 oktober 2016 


