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Prettige eindejaarsfeesten!

De eindejaarsperiode is voor vele van ons de gezelligste tijd van 
het jaar. Het is een tijd van samenzijn 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 plezier, 
amusement en cultuur hand in hand gaan. In deze Stadskrant vindt u alle activiteiten waar 
u ongetwijfeld uw gading in vindt.

Tijdens het eindejaar zetten onze Herentalse handelaars zich extra in. Ze organiseren 
opnieuw een knallende eindejaarswedstrijd, met als hoofdprijs een mooie gezinswagen. U 
vindt het deelnameformulier in deze Stadskrant. Nieuw dit jaar is dat u slechts vijf stempels 
moet verzamelen. Doe dus zeker mee! Tijdens het shoppen kunt u trouwens genieten van 
onze nieuwe kerstverlichting, ze creëert een gezellige sfeer in ons winkelcentrum, evenals 
in Noorderwijk en Morkhoven. Samen met onze handelaars tonen we dus dat Herentals 
zijn positie als een regionale winkelstad blijft opeisen. Met telkens net dat ietsje meer. Iets 
meer sfeer, iets meer gezelligheid, iets meer leven in de brouwerij.

Ik wens iedereen namens het stadsbestuur een prettig eindejaar toe.

Uw burgemeester
Jan Bertels  

voorwoord ...
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Meer weten over de Kunstencampus?
Kom naar het infomoment!
Begin 2015 kochten het stadsbestuur van Herentals en de politiezone 
Neteland het voormalige Belgacomgebouw in de Molenvest. De 
politie en de VDAB zijn op dit moment al gehuisvest in dit gebouw, 
maar in de toekomst moeten ook de stedelijke kunst- en de stedelijke 
muziekacademie hier onderdak krijgen. Dit grootse project werd in 
Herentals al snel bekend als de Kunstencampus.

Met de Kunstencampus krijgt onze stad, naast het cultuurcentrum, 
een nieuwe artistieke sterkhouder in het centrum, die voor de 
nodige bedrijvigheid en levendigheid zal zorgen. Kunstenaars uit 
verschillende disciplines kunnen elkaar ontmoeten en beïnvloeden, 
wat ongetwijfeld voor zeer mooie resultaten zal zorgen. 

Infoavond

Ondertussen zijn heel wat nieuwe stappen gezet. Het stadsbestuur 
wil u daarvan op de hoogte brengen en organiseert een informa-
tievergadering over de Kunstencampus. Deze vergadering vindt 
plaats op woensdag 20 december om 20 uur in de schouwburg van  
cc ’t Schaliken. Alle buren, inwoners en iedereen met een hart voor 
het Herentalse cultuurleven zijn van harte welkom.
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inzendingen te weigeren, in te korten en te 
wijzigen.
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telkens als er een nieuwe Stadskrant is.
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Aankondigingen voor de Stadskrant van juni, 
juli en augustus moeten uiterlijk op dinsdag 
2 mei bij de redactie zijn. De redactie heeft het 
recht inzendingen te weigeren, in te korten en 
te wijzigen.

DRUK: IPM printing
Gedrukt op 60 % gerecycleerd papier en 40 % 
FSC®-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.

De jeugddienst verhuist

De jeugddienst verhuist in mei naar De Vossenberg. Samen met de sportdienst vormen ze daar de 
nieuwe afdeling sport, jeugd & internationale samenwerking. De dienstverlening van de jeugddienst 
verandert niet, alleen de locatie. Op donderdag 11 mei en vrijdag 12 mei zijn De Vossenberg en 
de jeugddienstlokalen in het Stadspark gesloten, met het oog op de verhuizing. Vanaf maandag 
15 mei kunt u dan in De Vossenberg terecht voor al uw vragen over sport, jeugd en internationale 
samenwerking. De locatie in het Stadspark krijgt een opknapbeurt en dient vanaf het najaar als 
vergaderruimte voor Herentalse verenigingen en als uitvalsbasis voor de gemeenschapswachten.

Inspraakmoment omvorming bos aan kerkhof 
Noorderwijk

In het najaar laat het stadsbestuur het naaldbos 
tussen het kerkhof van Noorderwijk en Landweg 
kappen. Op die locatie komt in het voorjaar van 2018 
een volledig nieuw bos. Het stadsbestuur wil graag 
de mening weten van de omwonenden over hoe dat 
nieuwe bos er moet uitzien. Wilt u enkele fruitbomen 
aan de rand of een wandelpad? Of liever een mooie 
open plek voor een gezellige picknick? Op donderdag 
4 mei om 19.30 uur bent u van harte welkom op de 
zolder van het Dorpshuis (Ring 26, Noorderwijk) voor 
een toelichting en een workshop over de toekomst van dit bos. Voor dit project werkt de stad samen 
met Bosgroep Zuiderkempen en het Agentschap voor Natuur en Bos.

Nieuw woonproject op de Molekens

Sociale huisvestingsmaatschappij nv Eigen Haard werkt aan de renovatie van negen 
appartementen in de Olmenlaan. Vanaf dinsdag 2 mei kunt u zich inschrijven op de wachtlijst. 
Breng zeker uw aanslagbiljet van de belastingen mee (inkomsten 2014, aanslagjaar 2015) en 
indien van toepassing uw attest van invaliditeit of het vonnis van uw echtscheiding. Ook als 
u al bij Eigen Haard bent ingeschreven als kandidaat-huurder en u uw complexkeuzes wilt 
uitbreiden, moet u naar het kantoor komen. 

Het kantoor is open op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 9 tot 12 uur en op maandagavond 
van 17 tot 19 uur. Wegens werkzaamheden is Eigen Haard tijdelijk niet bereikbaar via de Augustijnenlaan. 
U kunt het kantoor enkel nog bereiken via de voetgangersdoorgang aan het Hofkwartier.

Meer informatie: nv Eigen Haard, Augustijnenlaan 28/6, tel. 014-85 98 02

Gezocht: hondenbaasjes met stijl!

Hondenbazen zien hun huisdier graag, en dat is een goede zaak. Als hondenbaas neemt u 
uw hond regelmatig mee op stap voor een wandeling. Daar hoort natuurlijk ook een kleine 
en soms ook grote boodschap bij. Stijlvolle hondenbazen ruimen zo’n boodschap meteen 
achter hun hond op. Toch krijgt het stadsbestuur nog regelmatig klachten over hondenpoep 
die niet opgeruimd wordt. Hondenpoep op straat blijft een van de grootste ergernissen van 
bewoners en bezoekers van onze mooie stad. En daarbij spelen hondenbazen natuurlijk een 
zeer belangrijke rol. Als alle hondenbazen de grote boodschap van hun lievelingsdier zouden 
opruimen, dan was het probleem immers opgelost.

Wilt u een affiche tegen hondenpoep ophangen voor uw raam,
surf dan naar www.herentals.be/affiche-tegen-hondenpoep of bel naar tel. 014-28 50 50.

WETENSWAARD
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Aanleg van een broedplaats voor oeverzwaluwen op 
Addernesten

Afgelopen voorjaar vestigde een kleine 
kolonie oeverzwaluwen zich in een 
berg zand op de stedelijke stapelplaats 
Addernesten. Oeverzwaluwen zijn een 
beschermde vogelsoort en hun nesten 
mogen niet worden verstoord. Dit had 
tot gevolg dat de stad het gedeelte van 
de opslagplaats waar de oeverzwaluwen 
nestelden, moest afsluiten. Om dit de 
volgende jaren te voorkomen, besliste het 
college van burgemeester en schepenen 
om de zandberg deze winter te verplaatsen 
naar de rand van de stapelplaats. Zo 

kunnen de oeverzwaluwen in de lente ongestoord hun nesten maken zonder de werking van 
de opslagplaats te hinderen. 

Doe mee met de 7 km-club en fiets naar het werk

Woont u op minder dan zeven kilometer 
van het werk? Dan fietst u toch? Zeven  
kilometer is een haalbare afstand. Wie die 
dagelijks aflegt, verdient een schouder-
klopje en is vanzelf lid van de 7 km-club. 

De 7 km-club is een campagne van de 
Vlaamse overheid die de vele voordelen 
van fietsen naar het werk in de verf 
zet. Fietsen is gezond, voordelig, snel, 
ontspannend, gezellig én u krijgt er 
energie van. Al na amper één fietsbeurt 
merkt u dat uw stressniveau daalt. En u 
krijgt er gratis een portie fietsness bij. 

Maar vooral: u spaart veel geld uit, en in veel gevallen bent u sneller en comfortabeler op 
het werk en weer thuis.

Meer informatie: www.7kmclub.be

Academie zoekt gemachtigde opzichters

Bent u 18 jaar of ouder en kunt u zich elke week een paar uur vrij maken? Zet u dan in als 
vrijwilliger bij de Stedelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans. De academie is voor haar 
filiaal in het Dorpshuis van Noorderwijk dringend op zoek naar gemachtigde opzichters die 
leerlingen veilig helpen oversteken op weg naar hun les. Er zijn lessen op dinsdag en vrijdag, 
telkens van 16 tot 19 uur. Kunt u zich op een van deze momenten inzetten? Neem dan snel 
contact op met de academie. U krijgt een gratis opleiding en een vrijwilligersvergoeding van 
6 euro per uur.

Meer informatie: Stedelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans, tel. 014-21 33 05,  
directie@samwdherentals.be
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Strooidienst staat klaar

Tot eind maart staan de uitvoerings-
diensten vierentwintig uur per dag 
en zeven dagen per week paraat om 
gladde wegen te bestrijden. De strooi-
diensten van de stad zorgen voor de 
gemeentelijke wegen en fietspaden, 
de strooidiensten van het Vlaamse Ge-
west voor de gewestwegen (Lierseweg, 
Poederleeseweg, Lichtaartseweg, Aar-
schotseweg, Geelseweg, ringlaan, ...). 
Houd er rekening mee dat het gestrooide 
zout pas effect heeft als er intensief over 
gereden, gefietst of gestapt wordt.

Omdat Herentals ettelijke kilometers 
wegen telt en de strooidiensten niet 
overal tegelijk kunnen zijn, gaan de 
strooiploegen in fasen te werk.
• In de eerste fase pakken de strooi-

ploegen de drukste wegen en 
fietspaden aan. Ze besteden in het 
bijzonder aandacht aan de bereik-
baarheid van het ziekenhuis, het 
station en de industriezone.

• Daarna rijden ze langs de belang-
rijkste invalswegen en hellingen. 
Ze zorgen er ook voor dat scholen 
en andere openbare gebouwen 
veilig bereikbaar zijn. Op school-
dagen volgen de strooiploegen dan 
ook andere rondes dan tijdens het 
weekend of vakanties.

• In een volgende fase trekken de 
strooidiensten naar de belangrijk-
ste wegen binnen woonwijken.

• Pas daarna strooien de diensten op 
aanvraag.

Veel inwoners dragen elke winter hun 
steentje bij door na sneeuwval de stoep 
voor hun woning sneeuw- en ijsvrij te 
maken. Het stadsbestuur dankt deze 
mensen en roept alle Herentalsenaren 
op om hun voorbeeld te volgen. Het is 
niet alleen een daad van goed burger-
schap, het is ook een verplichting die 
sinds 1942 in onze stad van kracht is.

Nieuwe rijopleiding in het Vlaams Gewest

Op 1 oktober 2017 trad in Vlaanderen de nieuwe rijopleiding in werking. Bij het aanvragen van 
een voorlopig rijbewijs, moet u rekening houden met deze belangrijke wijzigingen:
• U moet minstens negen maanden oefenen met een voorlopig rijbewijs voordat u kunt 

deelnemen aan het praktijkexamen.
• Voordat u als begeleider vermeld kunt worden op het voorlopig rijbewijs van een kandidaat, 

moet u een verplichte vorming van drie uur volgen bij een erkende rijschool of een zelfstandig 
instructeur. Deze vorming is tien jaar geldig.

De stad zoekt vrijwilligers

Het stadsbestuur is op zoek naar enthou-
siaste vrijwilligers die willen inspringen bij 
evenementen van de stad. De taken zijn 
onder meer helpen bij recepties ter gele-
genheid van huwelijken en tentoonstellin-
gen.

U draait flexibele uren. Soms is dat overdag, 
soms op weekavonden, soms tijdens het 
weekend. U hoeft natuurlijk niet op elke 
activiteit aanwezig te zijn. De stad stuurt 
voor elke activiteit een bericht rond om te 
informeren wie vrij is. 

Iets voor u? Neem dan voor 18 december contact op met Nicky Kienen, coördinator toerisme, 
via tel. 014-21 90 88 of nicky.kienen@herentals.be. U krijgt een zwart hemd met logo en een 
vrijwilligersvergoeding.

Herentals steunt de Mensenrechtendag! En u?

Ook dit jaar ondersteunt Herentals de eindejaarscampagne van Amnesty International in de 
maand december, met als hoogtepunt de Internationale Mensenrechtendag op 10 december. 
De mensenrechten staan in die periode volop in de kijker. Het stadsbestuur hangt een groot 
spandoek op in het centrum.

Meer informatie: Amnesty International, www.aivl.be

Oproep beheersorgaan cultuurcentrum en bibliotheek

Het beheersorgaan van cultuurcentrum ’t Schaliken en de Stedelijke Openbare Bibliotheek is 
een commissie die de inrichtende overheid bijstaat bij het beheer van beide instellingen. Naast 
afgevaardigden uit de gemeenteraad maken ook vertegenwoordigers van de gebruikers van het 
cultuurcentrum en de bibliotheek deel uit van het beheersorgaan. 

Hebt u een gezonde interesse voor cultuur en bibliotheek, woont u in Herentals en voelt u zich 
geroepen om lid te worden van het beheersorgaan? Stuur dan voor 1 januari 2018 uw kandidatuur 
naar het college van burgemeester en schepenen, administratief centrum, Augustijnenlaan 
30, 2200 Herentals. U kunt ook mailen naar info@herentals.be. In uw kandidatuur vermeldt 
u uw contactgegevens (naam, adres, leeftijd) en de motivatie waarom u lid wil worden van de 
commissie. Voeg ook uw curriculum vitae toe.

Tip: veeg de sneeuw samen op de 
stoeprand en niet in de goot. Zo kan 
het smeltwater sneller wegstromen.
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Laat de winter u niet in 
zijn greep krijgen

De winter is voor veel mensen een 
zware periode. Niet alleen lopen de 
stookkosten op, ook voelen alleen-
staande 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.

• Sommige thuiszorgdiensten doen 
uw boodschappen.

• Sommige klusjesdiensten maken 
uw trottoir sneeuw- en ijsvrij.

• Vraag een verwarmingstoelage aan 
en een budgetmeter voor gas en 
elektriciteit.

• CO- en rookmelders kunnen uw 
leven redden.

• Houd uzelf 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 ont-
moetingsplaatsen 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.

Wie hulp zoekt, kan terecht bij:
• de sociale dienst van het OCMW, 

Nederrij 133/A, tel. 014-24 66 66, 
open elke werkdag van 9 tot 
11.45 uur en maandagavond van 
18 tot 19 uur

• dienstencentrum ’t Convent,  
Begijnhof 17, tel. 014-28 20 00, 
open elke werkdag van 9 tot 17 uur.

Tips voor veilige eindejaarsfeesten

De eindejaarsfeesten zijn het uitgelezen moment om met familie en vrienden samen te komen 
en gezellig te feesten. De stad geeft u graag enkele tips om te voorkomen dat lichtjes, kaarsen 
en fondue uw feest verknallen.

Samen rond de kerstboom

• Wilt u een echte kerstboom? Koop dan een exemplaar met wortel. Geef de boom regelmatig 
water, zodat hij niet uitdroogt.

• Gebruik ledverlichting. Die geeft minder warmte af en verbruikt minder energie.
• Controleer de bedrading van de kerstboomverlichting op beschadigingen.
• Doe de verlichting uit als u gaat slapen of het huis verlaat.
• Zet de kerstboom niet te dicht bij de gordijnen of bij andere brandbare spullen.

Sfeervol kerstlicht

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

brandbare voorwerpen, zoals gordijnen of de kerstboom.

Gezellig tafelen

• Gebruik een elektrisch toestel voor fondue of gourmet. Maak het snoer met plakband vast 
aan de tafel en de vloer, zodat niemand erover kan struikelen.

• Vul brandspiritus niet bij aan tafel of nabij vuur. Wacht tot de brander afgekoeld is.
• Leg een blusdeken klaar. Gooi nooit water op brandende toestellen. Dit geeft een grote 

steekvlam.

PREVENTIE

Ontstaat er toch brand, bel dan het noodnummer 112. Als de rook het zicht niet belemmert, 
kunt u één bluspoging wagen. Vlucht tijdig!

Bij ernstige brandwonden laat u overvloedig zuiver en koud water over de verbrande zones 
lopen. Smeer geen zalf of andere middeltjes op de brandwonden.

Meer informatie: www.besafe.be
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De sociale dienst van het OCMW werkt op afspraak

Hebt u al contact gehad met de sociale dienst van het OCMW? Dan hebben we goed nieuws 
voor u. Vanaf maandag 8 januari 2018 werkt de sociale dienst op afspraak. Dit biedt tal van 
voordelen:
• U maakt een afspraak op een moment dat u het beste past.
• U hoeft nooit lang te wachten.
• Uw maatschappelijk werker is altijd aanwezig.
• Uw maatschappelijk werker kan uw dossier grondig voorbereiden.

 Vanaf 8 januari kunt u een afspraak maken:
 • via tel. 014-24 66 66
 • aan het onthaal van het OCMW (Nederrij 133/A), 
  elke werkdag van 9 tot 11.45 uur

Komt u voor het eerst naar de sociale dienst van het OCMW, dan hoeft u geen afspraak te 
maken. U komt gewoon langs tijdens de openingsuren (elke werkdag van 9 tot 11.45 uur en 
maandagavond van 18 tot 19 uur). Voor een eerste gesprek wordt er dus niet op afspraak 
gewerkt, voor vervolggesprekken wel.

Rechtshulp nodig?

De juristen van het OCMW bieden gratis rechtshulp in de OCMW’s van Grobbendonk, Herentals, 
Herenthout, Kasterlee, Lille, Olen en Vorselaar. In Herentals kunt u bij hen terecht op maandag, 
dinsdag, donderdag en vrijdag, telkens van 9 tot 11.45 uur. Tijdens deze openingsuren kunt u 
nog steeds vrij langskomen, zonder afspraak. 

De dienst rechtshulp is ook open op maandagavond van 18 tot 20 uur. Vanaf 8 januari kunt u 
alleen na afspraak op deze avondopening terecht. Een afspraak maken kan vanaf 1 december via  
tel. 014-24 66 66.

Budgetmeter opladen?

Hebt u een budgetmeter voor gas of elektriciteit, dan kunt u die komen opladen bij het 
oplaadpunt van het OCMW. Dat kan nog steeds zonder afspraak tijdens de openingsuren van 
het onthaal. Het onthaal is elke werkdag open van 9 tot 11.45 uur en van 14 tot 16 uur en op 
maandagavond van 18 tot 20 uur.

Waar?

De sociale dienst van het OCMW bevindt zich in het roodstenen gebouw voor het ziekenhuis, 
Nederrij 133/A.

CAW zoekt vrijwilligers 
met pit!
Centrum Algemeen Welzijnswerk (CAW) 
De Kempen is op zoek naar vrijwilligers 
die zich willen engageren als preventie-
ve wooncoach. Samen met een profes-
sionele begeleider helpt u mensen die 
hun woning dreigen te verliezen, bij het 
zoeken naar nieuwe huisvesting. Ligt het 
thema wonen u na aan het hart en bent 
u op zoek naar uitdagend vrijwilligers-
werk? Dan bent u de persoon naar wie 
CAW De Kempen zoekt!

Meer informatie:
CAW De Kempen, team wooncoachen, 
gsm 0475-28 23 86,
project.wooncoachen@cawdekempen.be

Computerlessen in  
't Peeseeke
’t Peeseeke is een openbaar compu-
terlokaal waar u gratis initiatiecursus-
sen kunt volgen. Van maandag 18 tot 
donderdag 21 december kunt u zich ter 
plaatse inschrijven voor de cursussen 
die in het voorjaar van 2018 van start 
gaan: computerwegwijs, internet en  
e-mail, fotobewerking, foto’s en be-
standen digitaal bewaren, Word, Excel,  
PowerPoint, tablets en online bankieren.

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
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PROGRAMMA CC ’T SCHALIKEN

Zuidpool
De felomstreden kroon en deerniswekkende dood van koning Edward
Vrijdag 1 december om 20 uur in de schouwburg

Zuidpool staat bekend om zijn gedurfde en  
eigenzinnige ensceneringen van klassieke  
theaterstukken. In opdracht van het gezel-
schap schreef Tom Lanoye een nieuwe theater-
tekst over de Engelse koning Edward II. Hij ba-
seerde zich op het koningsdrama uit 1593 van 
Christopher Marlowe en maakte een meeslepend  
familiedrama over het lot van een veertienjarige 
troonopvolger. 

Toegang: 17 euro / 14 euro (Vriendenpas)

Sleepers’ Reign (voorprogramma: Lohaus)
In Concert
Zaterdag 2 december om 20 uur in de schouwburg

Sleepers’ Reign speelt bezwerende indie-electro met 
een experimenteel randje. In 2012 liet de Herentalse 
groep voor het eerst van zich horen met de verovering 
van de zilveren medaille én publieksprijs in Humo’s 
Rock Rally. De single Four Dots deed het goed in De 
afrekening op Studio Brussel. Begin 2016 kwam hun 
eerste cd King Into Delight uit.

Het voorprogramma wordt gespeeld door Lohaus. 
Deze Geelse groep brengt een mix tussen urbanpop en triphop. 
Toegang: 14 euro / 11 euro (Vriendenpas)

Adam’s Eve
Boke Hertals 
Dinsdag 12 december om 12:15 uur in de foyer

Eva Tulkens, Fré Madou, Bram Weijters en Jelle Van 
Giel delen hun liefde voor jazz en lichtere muziek. 
Met Adam’s Eve brengen zij hun eigen versie van 
bekende standards en nummers van onder anderen 
Norma Winstone en Prince.

Toegang: gratis (inclusief boterham)

Lize Spit, Elise Caluwaerts en Kim Van den Brempt
Avondrood 
Zaterdag 16 december om 20 uur in de schouwburg 

De Vier letzte Lieder van Richard Strauss vormen het 
uitgangspunt van dit literair-muzikaal programma. 
Strauss baseerde zich hiervoor op teksten van Herman 
Hesse. Coloratuursopraan Elise Caluwaerts en pianist 
Kim Van den Brempt proberen de romantische 
ondertoon van Hesse en Strauss te vangen. Auteur Lize 
Spit schreef voor de gelegenheid een nieuwe tekst. 

Toegang: 15 euro / 12 euro (Vriendenpas)

4Hoog 
4 viert 20 
Zondag 17 december vanaf 14.30 uur
in de schouwburg 

4Hoog viert zijn twintigste verjaardag 
met twee voorstellingen, fijne animatie 
en een leuk feestje. Voor kinderen 
vanaf drie jaar is er de succesproductie 
De koning zonder schoenen. Die speelt 
in groot formaat, met muzikanten 
en zangers (om 15.30 uur). De iets 
oudere kinderen, vanaf zes jaar, 
kunnen genieten van de verrassende 
vertelling Een pippo van Jelle Marteel 
(om 14.30 uur of om 16 uur). 

Met een ticket voor een van deze twee 
voorstellingen bent u ook welkom 
op de workshops in de foyer. Er is 
een fashionworkshop, een culinaire 
workshop en een dansworkshop. 
Eindigen doen we met een koninklijk 
feest vol muziek, hapjes en drankjes.

Toegang: 8 euro / 5 euro (Vriendenpas)

Major Tom
A David Bowie Tribute
Vrijdag 22 december om 20 uur
in de schouwburg

David Bowie is niet meer, maar 
zijn muziek leeft verder. Met een 
onwaarschijnlijk respect voor de man 
zet Major Tom zijn tanden in het 
allerbeste van zijn carrière. Verwacht 
geen cover- of tributeband. Dit is een 
totaalspektakel dat u terug in de tijd 
katapulteert. 

Toegang: 17 euro / 14 euro 
(Vriendenpas)



december 2017 7

Gruwelijke rijmen 
(+7 jaar)
Woensdag 27 december om 14.30 uur
in de schouwburg

Deze verbluffend mooie animatiefilm 
is een verfilming van Roald Dahls 
Gruwelijke rijmen. Een hele parade 
sprookjesfiguren komen bij elkaar in 
een ingenieus verhaal. Sneeuwwitje en 
Roodkapje worden beste vriendinnen. 
Jacob is verliefd op zijn buurmeisje 
Assepoester, maar zij heeft een oogje op 
de prins. En waar komt die gigantische 
bonenstaak in Jacobs tuin plots 
vandaan? Onder het alziend oog van 
de Boze Wolf lopen sprookjesfiguren 
elkaar voortdurend voor de voeten. De 
film duurt 105 minuten.

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

L’amant double
Woensdag 27 december om 20 uur
in de schouwburg

Chloé, een gevoelige en depressieve 
jonge vrouw, wordt verliefd op Paul, 
haar psychiater. Een paar maanden 
later trekt ze bij hem in. Al snel merkt 
ze dat hij een deel van zijn verleden 
voor haar verborgen houdt.

L’amant double is een erotische thriller 
uit 2017 van de Franse regisseur 
François Ozon. De film kreeg een 
nominatie voor de Gouden Palm in 
Cannes en duurt 107 minuten.

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

FILM

Michel Van Grieken
Een tentoonstelling zoals te verwachten en te voorzien was
Van vrijdag 1 december tot en met zondag 24 december in de Lakenhal
Open op vrijdag, zaterdag, zondag van 14 tot 17 uur

Herentalsenaar Michel Van Grieken bezocht op één jaar tijd de 
Biënnale van Venetië, Documenta in Kassel, Art Basel en Skulptur 
Projekte in Münster. In zijn tentoonstelling geeft hij een pretentieloze, 
persoonlijke visie op de staat van de hedendaagse kunst. Hij geeft 
geen kritiek, maar eerder een stilzwijgende glimlach. 

U bent ook welkom op de vernissage op donderdag 30 november 
om 20 uur in de Lakenhal.

De toegang is gratis.

Guy Van Leemput
Origine
Van vrijdag 8 december tot en met zondag 28 januari in kasteel Le Paige
Open op vrijdag, zaterdag, zondag van 14 tot 17 uur 

Guy Van Leemput is geboren en getogen in Herentals. Zijn werken 
bevinden zich in musea in Europa, maar ook in Japan en China. De 
voorbije jaren concentreerde Guy Van Leemput zich op het maken 
van flinterdunne kommen in porselein, gebakken in een speciale 
houtoven. Deze objecten worden in relatie gezet met andere 
komvormen van belangrijke hedendaagse keramisten. Zo is er werk 
te zien van Lawson Oyekan, Hans Munck Andersen, Daniel Fisher en 
vele anderen. 

U bent ook welkom op de vernissage op donderdag 7 december 
om 20 uur in kasteel Le Paige.

De toegang is gratis.

EXTRA: lezing
Origine, de oorsprong van de dingen
Woensdag 13 december om 20 uur in kasteel Le Paige

In deze lezing vertelt Guy Van Leemput over zijn zoektocht. Waarom en hoe is hij keramist 
geworden? Wat is de relatie tussen zijn leven, zijn porseleinen kommen en de hedendaagse 
keramiek uit zijn collectie? Wilt u de lezing bijwonen, reserveer dan uw plaats bij het 
cultuurcentrum.

Toegang: 3 euro (enkel basisprijs)

TENTOON

Info en tickets: 
Cc ’t Schaliken, Grote Markt 35, cultuurcentrum@herentals.be, www.schaliken.be,
tel. 014-21 90 88
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Fit Met Je Kind is groot succes

Fit Met Je Kind is een project waarmee het stadsbestuur ouders op een leuke en ontspannende 
manier wil aanzetten om samen met hun kinderen te bewegen en gezond te eten. Het project 
is een groot succes. De afgelopen maanden beleefden de deelnemers al veel plezier tijdens 
de verschillende activiteiten. Ook de twee laatste sessies in december zijn al volzet. Hebt u 
kinderen tussen de drie en vijf jaar oud, dan kunt zich nog steeds aanmelden op de wachtlijst 
via www.herentals.be/fit-met-je-kind. Op die manier heeft het stadsbestuur zicht op hoeveel 
mensen er interesse hebben en kunnen we hier in de toekomst rekening mee houden.

Meer informatie: dienst preventie, Nederrij 115, tel. 014-24 66 43, preventie@herentals.be

Algemene vergadering sportraad

De sportraad nodigt alle sportclubs uit voor de algemene vergadering van de sportraad 
op donderdag 14 december om 20 uur in de aula van Sport Vlaanderen Herentals 
(Vorselaarsebaan 60).

Vriendjesdagen in het Netepark

Van dinsdag 19 tot en met zaterdag 23 december zijn het weer Vriendjesdagen in het 
Netepark. Elke jongere (tot en met achttien jaar) mag een vriend of vriendin meebrengen die 
voor de helft van de normale toegangsprijs mee kan komen zwemmen.

Pretbad in de kerstvakantie

In de kerstvakantie wordt het wedstrijdbad van het Netepark op weekdagen van 14 tot 
16 uur omgetoverd in een heus pretbad. Trotseer de grote octopus, probeer over de tien 
meter lange loopmat te lopen of leef u uit met tal van ander spelmateriaal.

Meer informatie:

afdeling sport, jeugd 
& internationale samenwerking, 
De Vossenberg, Markgravenstraat 107, 
tel. 014-21 21 86, 
info@herentals.be, www.herentals.be, 
www.facebook.com/
sportenjeugd.herentals

SPORT

Sporten voor 
55-plussers

Bowling

Om het sporteljaar af te sluiten, orga-
niseert het stadsbestuur op dinsdag 
12 december een bowlingnamiddag. 
Deelnemen kost 4 euro per persoon. 
Ook 55-plussers die niet meedoen met 
de seniorenfitness zijn welkom. Vooraf 
inschrijven is niet nodig. U komt ge-
woon om 13.30 uur naar Bowling Het 
Ven (Vennen 35).

Nieuwe zwemreeks

Op dinsdag 23 januari start de 
Herentalse Zwemclub opnieuw met 
zwemlessen voor 55-plussers. De lessen 
worden verzorgd door gediplomeerde 
lesgevers en vormen een aanvulling 
op het aquaprogramma van de stad. 
U kunt kiezen tussen de basisreeks om 
uw zwemtechniek te verbeteren (op 
dinsdag van 21 tot 22 uur) en de reeks 
voor gevorderden waarin u werkt aan 
uw conditie (op zaterdag van 16 tot 
17 uur). Elke reeks bestaat uit tien 
lessen. Deelnemen kost 50 euro. 

Meer informatie:
www.hzc.be, seniorenzwemmen@hzc.be
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Betaal uw parkeer-
plaats met een sms, 
app of bankkaart
 
Betalend parkeren kan op de Grote 
Markt, achter zaal ’t Hof en hotel 
Karmel, aan de Sint-Waldetrudiskerk 
en in de Zandstraat, de Bovenrij, het 
Hofkwartier en de Fraikinstraat. U kunt 
betalen met muntgeld, sms, qr-code of 
bankkaart. 

Gratis Herentals 
kwartiertje
 
Als u korter dan 15 minuten parkeert, 
hoeft u niet te betalen. U moet wel:
• een gratis parkeerticket van de 

automaat achter de voorruit van 
uw voertuig leggen;

• of (aan de parkeermeters in de 
Zandstraat) een tijdsaanduiding 
van 15 minuten instellen;

• of een parkeersessie opstarten 
via sms of de applicatie en binnen 
15 minuten afronden (let op: u 
betaalt wel voor het versturen en 
ontvangen van een sms of voor het 
gebruik van de app).

Parkeren voor 
personen met een 
handicap
 
Voor personen met een handicap wor-
den er parkeerplaatsen voorbehouden 
op de openbare weg en op parkeerter-
reinen. Bovendien mag u met uw par-
keerkaart ook gratis en onbeperkt op 
elke gewone parkeerplaats gaan staan. 

Een toneelavond, een restaurantbezoek, een lekker biertje aan de toog of een uitgebreide 
winkeluitstap? U hoeft er niet ver voor te gaan. Het stadscentrum van Herentals biedt het 
allemaal. U raakt er gemakkelijk te voet, met de fiets of met de bus. En neemt u toch de wagen, 
dan is er voldoende gelegenheid om gratis te parkeren.
 

Gratis parkeren
 
Alle parkeerterreinen bevinden zich op wandelafstand van de winkelstraten. Op de 
Augustijnenlaan, de Belgiëlaan, de Molenvest en aan het station kunt u onbeperkt gratis 
parkeren. Enkel voor het administratief centrum, het postkantoor en het gebouw van de 
FOD Financiën zijn er enkele parkeerplaatsen waar u een parkeerschijf moet gebruiken.

Ook het privéparkeerterrein van het klooster in de Nonnenstraat staat gratis ter beschikking 
voor wie een winkeluitstap maakt naar het centrum.

Voor een korte uitstap kunt u in de meeste centrumstraten gratis parkeren. Deze straten liggen 
in de blauwe zone. Dat betekent dat u er tussen 9 en 18 uur uw parkeerschijf moet gebruiken, 
behalve op zon- en feestdagen. Parkeren met een parkeerschijf kan maximaal twee uur. Woont 
u in de blauwe zone, dan kunt u met een digitale bewonerskaart onbeperkt in uw sector 
parkeren.

VLOT OP STAP IN HERENTALS
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Cadeaudagen van 
Oxfam Wereldwinkel

De kerstmarkt zou niet meer compleet 
zijn zonder de cadeaudagen van de  
Wereldwinkel. Die vinden dit jaar 
plaats op zaterdag 9 en zondag 10 de-
cember 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 proe-
vertjes en een gratis drankje.

Wijnproefavond

Wilt u zeker weten dat de wijnen van 
de Wereldwinkel niet enkel fair trade 
maar ook lekker zijn? Kom dan op 
vrijdag 8 december om 20 uur naar de 
wijnproefavond. Een onafhankelijke 
sommelier geeft u meer informatie 
over de wijnen en de producenten. 
Deelnemen kost 5 euro. Schrijf u vooraf 
in via wwherentals@gmail.com.

Wereldfilm

Op zaterdagavond kunt u in de schouw-
brug gratis naar een voorstelling van 
de film Lion. U leest er alles over op  
pagina 14.

Meer informatie: www.oww.be

De academie maakt het 
gezellig

Het jaar afsluiten doet de Stedelijke 
Academie voor Muziek, Woord en 
Dans met pure gezelligheid. Op het 
sfeervolle binnenplein kunt u genieten 
van een hapje en een drankje, een 
babbel en veel muziek. Iedereen is 
welkom in Hikstraat 28 op donderdag 
21 december van 18 tot 21 uur.

Kerstshoppen in Herentals

Tijdens de eindejaarsperiode straalt het historische stadscentrum een en al gezelligheid uit. 
Samen met de vele café- en restaurantuitbaters verwelkomen de handelaars u in de mooie 
winkelstraten, waar u een groot aanbod vindt aan originele kerstcadeaus, kerstversiering en 
feestkleding.

Winkels open op zondag 10, 17 en 24 december

Op zondag 10 en 17 december zijn de winkels open van 13 tot 17.30 uur. De Zandstraat en 
de Bovenrij zijn verkeersvrij, dus u kunt rustig langs de winkels kuieren. Ook op zondag 
24 december kunnen de lastminuteshoppers nog van 10 tot 16 uur in het stadscentrum terecht. 
Op zaterdag 16 en zondag 17 december rijdt de kerstman van 14 tot 17 uur in een koets door de 
winkelstraten en deelt hij wafeltjes uit.

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 vijf stempels 
van vijf verschillende winkels hebt, kunt u uw wedstrijdformulier indienen. De wagen staat 
tentoongesteld op de Grote Markt.

Helemaal Herentals Kadocheques, het ideale geschenk

Weet u niet wat te 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 
120 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). De dienst toerisme is extra 
open op zondag 10 en 17 december van 13 tot 17 uur.

Nieuwe kerstverlichting

De stad kocht dit jaar nieuwe kerstverlichting aan voor de winkelstraten in het centrum (Bovenrij, 
Zandstraat, Nederrij, Hofkwartier en Fraikinstraat). En ook in Noorderwijk en Morkhoven hangt 
er feestelijke verlichting in de bomen en aan de ramen van het Dorpshuis.

Kerstmarkt op de Grote Markt

Kijkt u ook al uit naar de kerstmarkt? Op zondag 10 december is het weer zover. Iedereen is 
vanaf 14 uur welkom op de Grote Markt. Op de noordkant vindt u kraampjes met leuke, warme 
en originele geschenken. De Kerstman komt op bezoek, en wie wil, kan met hem een ritje maken 
in zijn koets. Voor de kinderen is er nog meer leuke animatie, waaronder een grimestand, een 
goochelaar, een paardenmolen en ook echte paardjes. In de kerststal brengen de acteurs van 
Theaterspektakel de kerstfiguren tot leven.

Op de zuidkant van de markt baten Herentalse verenigingen kraampjes uit met glühwein, 
jenever, warme chocolademelk en allerlei winterse lekkernijen. Een dj zorgt met aangepaste 
muziek voor de nodige ambiance.

Om 15 uur dompelt een uniek concert de Grote Markt en de winkelstraten onder in een 
ontspannen sfeer. Vanuit de beiaardtoren zingt jazz-zangeres Kim Versteynen enkele 
kerstklassiekers. Jan Verheyen begeleidt haar op de beiaard.

KERSTMIS IN DE STAD
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Nu Syt Willecome

Op zondag 10 december om 
19 uur geeft het koninklijk Sint-
Franciscuskoor een kerstconcert in 
de Sint-Antoniuskerk. Verschillende 
Herentalse muzikanten begeleiden het 
koor op orgel, synthesizer, dwarsfluit, 
hobo, hoorn en basgitaar. Kaarten voor 
dit sfeervolle concert kosten 12 euro in 
voorverkoop en 15 euro aan de kassa. 
Kinderen tot twaalf jaar betalen slechts 
6 euro. 

Meer informatie en tickets:
tel. 014-21 84 33, gsm 0475-78 68 55

Vlaanderen zingt kerst

Vlaanderen heeft een rijk repertoire 
aan kerstliederen. Het Davidsfonds 
van Herentals nodigt u uit om samen 
een selectie uit dit mooie erfgoed te 
zingen. De samenzang vindt plaats op 
dinsdag 26 december om 16 uur in de 
stemmige Sint-Catharinakerk op het 
begijnhof. Vocaal Ensemble Markant 
zorgt voor de begeleiding. De liederen 
worden afgewisseld met sfeervolle 
teksten gebracht door Gust Gepts 
en orgelmuziek gespeeld door Bart 
Wuilmus. Met uw vrije bijdrage steunt 
u De Dorpel.

Kerstmis in Noorderwijk 

Op vrijdag 15 december is iedereen welkom op de kerstmarkt in Noorderwijk. De markt vindt 
plaats op het Dorpsplein en start om 18 uur. U kunt er genieten van een hapje en een drankje 
met een grote portie sfeer en gezelligheid. Tot en met 7 januari staat er aan het Dorpshuis een 
kerststal en een kerstkeet, waar u gezellig iets kunt drinken. De kerstkeet wordt uitgebaat door 
verschillende Noorderwijkse verenigingen en wijken.

Meer informatie: www.gemeenschapsraadnoorderwijk.be

Kerstwandeling op de Kempense Heuvelrug

Op donderdag 28 december nemen de gidsen en medewerkers van de vzw Toerisme Herentals 
u mee op een geanimeerde boswandeling. We vertrekken aan het lokaal van de Herentalse 
Petanqueclub (Wijngaard 11). Onderweg wordt u verrast door vertellers en muzikanten en 
geniet u aan een gezellig kampvuur van een winterse soep.

Om het half uur vertrekt er een groep wandelaars. De eerste groep vertrekt om 17 uur, 
de laatste om 19 uur. Deelnemen kost 3 euro voor volwassenen en 1,50 euro voor 
kinderen. Inschrijven kan vanaf vrijdag 1 december bij de dienst toerisme (Grote Markt 35, 
tel. 014-21 90 88, toerisme@herentals.be).

Eindejaarsactie van Bond Zonder Naam

Tijdens de eindejaarsperiode verkoopt Bond Zonder Naam mooie, betekenisvolle geschenken 
op de kerstmarkten in Herentals en Noorderwijk en in de huiswinkel van de familie Horemans 
- Van Lommel. Naast de nieuwe kalender voor 2018 vindt u er kaarsen, boeken, dekens en nog 
veel meer. De kalender kost dit jaar 12 euro en is ook te koop bij de dienst toerisme (Grote 
Markt 35). Een Bond Zonder Naam-geschenk koopt u nooit alleen voor uzelf of voor iemand 
die u kent. U steunt er de werking van Bond Zonder Naam mee en dus meteen ook de hele 
samenleving.

Meer informatie: familie Horemans - Van Lommel, Lindenlaan 10, gsm 0497-26 27 16,
www.bzn.be

KERSTMIS IN DE STAD
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ZONDAG
SHOPPING

10 & 17 december van 13 tot 17.30 uur

24 december van10 tot 16 uur

ZONDAG 10 DECEMBER
Kerstmarkt

ZATERDAG 16 & ZONDAG 17 DECEMBER
Kerstman met paardenkoets deelt wafeltjes uit (tussen 14 en 17 uur)

EINDEJAARSACTIE
van 1 t.e.m. 31 december

WIN deze auto i.s.m.

PEETERS HERENTALS

Een hart  voor 

shoppen

XMAS

WWW.HELEMAALHERENTALS.BE

Thals adv stadskrant Eindejaarsshopping.indd   1 14/11/17   15:22
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Novantasei concert van 
Music-Band Avanti

Met het zorgvuldig uitgekozen en 
gevarieerd programma van het Novantasei 
concert kan Music-Band Avanti iedereen 
bekoren. Het repertorium bevat dit jaar 
naast klassieke en lichte muziek ook 
filmmuziek uit onder andere La Vita è 
bella en The Mask of Zorro. Het wordt 
dus weer een aangename namiddag met 
muziek die veel emoties oproept en de 
donkere dagen wat kleurt. Het concert 
vindt plaats op zondag 3 december om 
14.30 uur in cultuurcentrum ’t Schaliken. 
Een ticket kost 5 euro.

Meer informatie en tickets:
Willy De Wachter, gsm 0473-96 54 18, 
willy.de.wachter@telenet.be

Cultuurcafé: 
magie en mysterie met 
Pink Rhino Magic

Roos en Rien brengen een magische 
voorstelling met een vleugje acrobatie. 
Roos is een lenige jongedame, Rien 
een jong goocheltalent. Liesbeth, 
mama van Roos en leerkracht van 
Rien, kneedde samen met hen een fijn 
en spannend verhaal dat zich op een 
mysterieuze zolder afspeelt. Op zoek 
naar verborgen geheimen en trucs van 
zijn opa, doet Rien een grotere vondst 
dan hij had durven dromen ... 

Laat u in het Cultuurcafé verrassen en 
meeslepen door het jonge talent van 
Pink Rhino Magic. De voorstelling vindt 
plaats in het Koetshuis in het Stadspark 
op zaterdag 2 december om 20 uur. 
De deuren gaan open om 19 uur en de 
toegang is gratis.

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. Elke week zijn er ook ‘trage’ wandelingen, die uitstekend geschikt zijn voor 
families met kinderen, ouderen of mensen die het iets rustiger aan willen doen. Inschrijven is 
niet nodig en deelnemen is gratis.

Deze maand zijn er twee wandelingen. Op zondag 3 december vertrekt de wandeling aan de 
Boskantien (Wijngaard 26) en op zondag 10 december aan het parochiecentrum in Noorderwijk 
(Ring 27). De volledige kalender vindt u op www.herentals.be/winterwandelingen en in de 
brochure bij de dienst toerisme.

Nog meer wandelingen in de regio

Ook erfgoedcel Kempens Karakter organiseert een reeks winterwandelingen. Tot eind maart 
kunt u bijna elke week in een andere gemeente terecht om een stukje van de Kempen te 
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, 014-21 90 88, toerisme@herentals.be

Wandelen tussen de feestdagen door

Tussen al het feesten door is wat frisse lucht en beweging altijd welkom. Zo nodigt de 
Gezinsbond van Herentals u uit voor een winterwandeling op woensdag 27 december. Iedereen 
is om 14.30 uur welkom aan het parkeerterrein aan Kruisberg. De wandeling is maximaal vijf 
kilometer lang. Deelnemen is gratis en inschrijven is niet nodig.

Op donderdag 28 december kunt u samen met de Herentalse Wandelclub de oude vallei van de 
Kleine Nete verkennen. De wandeling start om 13.30 uur aan Tennisclub Ter Heyde (Lichtaartseweg 
216). Iedereen kan mee op deze acht kilometer lange tocht. Deelnemen is gratis.

Ook de negende Katogenwandeling vindt plaats op donderdag 28 december. Vertrekken kan 
vanaf 18 uur aan d’Hessels Hof (Dijsels 2 in Noorderwijk). Deelnemen kost 4 euro, inclusief een 
drankje. Ook niet-wandelaars zijn welkom in de gezellige verwarmde locatie voor een hapje en 
een drankje. De opbrengst gaat naar de scholen in Morkhoven en Noorderwijk.

AANKONDIGINGEN
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AANKONDIGINGEN
Ciné Horizon – Lion

Lion vertelt het ongelooflijke maar waar gebeurde verhaal van de Indiase jongen Saroo Brierley. 
Als vijfjarige komt hij door toeval terecht op een trein die hem meer dan duizend kilometer 
door India voert, steeds verder weg van zijn thuis. Na wekenlang overleven in de ruige straten 
van Calcutta wordt de jongen opgenomen in een weeshuis en uiteindelijk geadopteerd door 
een Australisch echtpaar. Op zijn dertigste gaat Saroo op zoek naar de plek waar hij zovele jaren 
eerder zijn familie kwijtraakte.

Op zaterdag 9 december kunt u een vertoning van de film Lion bijwonen in cultuurcentrum  
’t Schaliken. De film start om 20 uur. De toegang is gratis en reserveren is niet nodig. De 
vertoning maakt deel uit van Ciné Horizon, een project van de provincie Antwerpen en MOOOV. 
Dit project geeft gemeenten de kans om films uit de hele wereld te vertonen aan hun inwoners. 
De stad en de derdewereldraad brengen dit jaar vier zulke films naar Herentals. Voor deze 
laatste film in de reeks krijgen ze de medewerking van de Wereldwinkel.

Small Books, Big Drawings

Academies zijn er om levenslang en levensbreed te leren. U verwerft er vakmanschap, maar 
u leert er ook hoe u een idee tot uiting kunt brengen. U ontwikkelt de mogelijkheden om de 
wereld anders voor te stellen en uw blik te verruimen. De tentoonstelling Small Books, Big 
Drawings is daar het bewijs van. U ziet er schetsboeken en tekeningen op groot formaat die de 
diversiteit van onze academie voor beeldende kunst illustreren.

De vernissage vindt plaats op woensdag 6 december om 20 uur in de Vitrine (Markgraven-
straat 89). U kunt de tentoonstelling nog bezoeken tot zaterdag 27 januari 2018 op maandag, 
dinsdag en woensdag van 13 tot 21 uur en op zaterdag van 9 tot 13 uur. De Vitrine is gesloten 
tijdens schoolvakanties.

Meer informatie:
Stedelijke Academie voor Beeldende Kunst, Markgravenstraat 89, 014-28 51 55
academie.beeldende.kunst@herentals.be, www.herentals.be/kunstacademie

Bank Vooruit speelt Acht 
(+5 jaar)

Vijf jongeren spelen een voorstelling. 
Er is er eentje die alles beter weet, 
eentje die alles durft en eentje die 
van alles bang is. Ze belanden in een 
spannend avontuur waarbij ze elkaar 
en de hulp van hun publiek broodnodig 
hebben. Acht is een interactieve 
familievoorstelling van Theater Bank 
Vooruit ten voordele van Music for 
Life. De opbrengst gaat naar het Olivia 
Fund.

De voorstelling vindt plaats op zater-
dag 30 december om 14.30 uur in cul-
tuurcentrum ’t Schaliken. Bestel uw 
kaarten via tel. 014-21 90 88 of http://
tickets.schaliken.be. Een ticket kost 
8 euro. Kinderen jonger dan twaalf jaar 
betalen 5 euro.

Quiz for Life ten 
voordele van De Dorpel

De komende kerstperiode kunt u uw 
algemene kennis testen en uw goed 
hart tonen tijdens de eerste Quiz 
for Life van quizploeg Bunny Munro. 
De opbrengst gaat naar vzw De 
Dorpel. Het wordt een fijne quiz met 
uiteenlopende thema’s en tafelrondes. 
Frequente quizzers, maar ook mensen 
die voor de gezelligheid en een drankje 
komen, zijn van harte welkom. De 
Quiz for Life vindt plaats op vrijdag 
22 december om 20 uur in zaal ’t Hof 
(Grote Markt 41). Vorm een ploeg van 
niet meer dan zes deelnemers en schrijf 
u in via bunnymunroquiz@gmail.com. 
Deelnemen kost 15 euro.

Op de foto met de Sint

Op zaterdag 2 december zit Sinter-
klaas van 14 tot 17 uur in de foyer van 
cultuurcentrum 't Schaliken (Grote 
Markt 35). Alle kindjes kunnen gratis 
met hem op de foto. De Zwarte Pieten 
lopen door de winkelstraten en delen 
mandarijntjes uit.
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AANKONDIGINGEN

Herentalse
Geschiedkundige Kring 
stelt nieuw jaarboek 
voor

Op zaterdag 23 december stelt de 
Herentalse Geschiedkundige Kring de 
zesentwintigste editie van het Historisch 
Jaarboek voor. De voorstelling vindt 
plaats om 10.30 uur in het kasteel Le 
Paige (Nederrij 135). Het boek staat 
boordevol wetenswaardigheden over 
Herentals en is geïllustreerd met 
talrijke foto’s en afbeeldingen. 

De hoofdbijdragen gaan over het 
beeldje van Onze-Lieve-Vrouw in  
’t Zand, waaraan talrijke wonderbaarlij-
ke gebeurtenissen werden toegeschre-
ven. Verder bevat het nieuwe jaarboek 
een heemkundig artikel over de Kluis, 
een ludiek stuk over de Roetaert en ar-
tikels over de evolutie van de stedelijke 
omwalling, de culturele bedrijvigheid 
van dr. Jef Laureys en de geschiedenis 
van de Goorkens en het Molenven. 

Het boek telt 240 pagina’s en kost 
29 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.

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

Della Bosiers – 50 jaar onderweg

Della Bosiers, de vrouwelijke pionier van de kleinkunst in 
Vlaanderen, blikt samen met Jelle Cleymans en Sabien Tiels 
feestelijk terug op vijftig jaar muziek. Het concert vindt plaats op 
zaterdag 23 december om 15 uur in cultuurcentrum ’t Schaliken 
(Grote Markt 35). U kunt er kleinkunstpareltjes zoals Jefke, Fleur 
de Buda, en Mensen van achttien live herbeleven. Een ticket 
kost 20 euro en is te verkrijgen bij het cultuurcentrum (tickets.
schaliken.be, tel. 014-21 90 88).

Het concert is een benefietoptreden ten voordele van Kunst Om 
Niet Te Vergeten, een kunstproject voor personen met dementie 
in het kader van Herentals, Dementievriendelijke Gemeente.

Numismatica legt De Vossenberg vol munten

Voor de veertiende keer organiseert de Herentalse muntenclub Numismatica de internationale 
muntenbeurs Coin Event. Op zondag 10 december komen meer dan honderd standhouders 
uit zes verschillende landen naar sporthal De Vossenberg (Markgravenstraat 107). Zij zorgen 
voor een uitgebreid aanbod, gaande van oude Griekse, Keltische en Romeinse munten tot de 
nieuwste euromunt. Het is een buitenkans voor verzamelaars van munten, biljetten, penningen 
en medailles om op zoek te gaan naar aanvullingen voor hun eigen collectie. In een apart lokaal 
kunt u de lezing De Mechelse muntslag onder Filips de Schone bijwonen. De beurs is open van 
8.30 uur tot 14 uur.

Benefietconcert voor Kameroense jongeren

Op uitnodiging van het Herentalse comité Kansen voor Jongeren 
in Mokolo komen de jonge muzikanten van het Edvik Trio op 
woensdag 13 december naar de Lakenhal. Op hun eigen manier 
vertellen zij het verhaal van muzikale grootheden zoals Neil Young, 
Leonard Cohen en Thelonious Monk. Laat u meeslepen door het 
subtiele samenspel, de wondere klanken en diepe harmonieën 
van dit trio. Het concert start om 20 uur. De toegang bedraagt 
10 euro. De opbrengst gaat volledig naar het opleidingscentrum 
voor jongeren in Noord-Kameroen.

Meer informatie: toonvrelust@yahoo.co.uk

Twerk gaat de markt op en verkoopt Chocolate4Life

Voor vzw Twerk, de sociale werkplaats voor en met mensen met autisme, zijn het de hoogdagen 
van het jaar. Zowel voor Sinterklaas als voor Kerstmis en nieuwjaar produceert Twerk deze dagen 
volop ambachtelijke fairtradechocolade. Voor wie nog snel de laatste sintchocola, -marsepein 
en -speculaas wil inslaan, staat Twerk op 1 december op de vrijdagmarkt en op 3 december op 
de zondagmarkt. U vindt de Twerk-stand ook op zaterdag 9 december op de geschenkenbeurs 
van de Wereldwinkel in ’t Schaliken en op zondag 10 december op de Herentalse kerstmarkt.

Op al deze markten biedt Twerk ook Chocolate4Life-pakketjes aan. Daarmee koopt u niet alleen (h)
eerlijke chocola, maar steunt u ook extra de Twerk-actie voor de Warmste Week van Music for Life.

Meer informatie: www.twerk.be, www.facebook.com/TwerkVzw
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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.

UIT IN HERENTALS

Van 14/10 
tot 02/12

TENTOON Stedelijke Academie voor Beeldende Kunst – Fraikin 
inspireert / Vitrine, Markgravenstraat 89 

Van 11/11 
tot 03/12

TENTOON Sus Serneels en Frans Van Roy – Green in Red / Kasteel Le 
Paige / Op vrijdag, zaterdag en zondag van 14 tot 17 uur

Van 01/12 
tot 24/12

TENTOON Michel Van Grieken – Een tentoonstelling zoals te 
verwachten en te voorzien was / Lakenhal / Op vrijdag, 
zaterdag en zondag van 14 tot 17 uur 

VR 01/12 UIT Sinterklaas en Zwarte Piet delen snoep uit op de 
vrijdagmarkt / Grote Markt, Hofkwartier, Belgiëlaan, 
Augustijnenlaan

SOCIO De Warmste Week – wafelverkoop t.v.v. mensen met 
dementie / Vrijdagmarkt

THEATER Theaterspektakel – Da’s nie katholiek! / Kamertheaterzaal 
van ’t Hof, Grote Markt 41 / 20 uur

THEATER Zuidpool – De felomstreden kroon en deerniswekkende 
dood van koning Edward / cc ’t Schaliken / 20 uur

ZA 02/12 THEATER Theaterspektakel – Da’s nie katholiek! / Kamertheaterzaal 
van ’t Hof, Grote Markt 41 / 20 uur

JEUGD Fit Met Je Kind – Reis rond de wereld / De Vossenberg / 
13 uur

UiT Cultuurcafé: Pink Rhino Magic / Koetshuis Stadspark / 
20 uur

UiT Sint en Pieten in de winkelstraten / cc 't Schaliken / Van 
14 tot 17 uur

MUZIEK Sleepers’ Reign (voorprogramma: Lohaus) – In Concert /  
cc ’t Schaliken / 20 uur  

ZO 03/12 WANDEL Herfst- en Winterwandeling / De Boskantien, Wijngaard 26 
/ 14.30 uur

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

MUZIEK Music-Band Avanti – Novantasei / cc ’t Schaliken / 
14.30 uur

DI 05/12 RAAD Gemeenteraad / Raadzaal administratief centrum, 
Augustijnenlaan 30 / 20 uur

Van 06/12 
tot 27/01

TENTOON Stedelijke Academie voor Beeldende Kunst – Small Books, 
Big Drawings / Vitrine, Markgravenstraat 89

WO 06/12 CREA Crea-café – Kerststukje maken / De Cirkel, Campus 
Spiegelfabriek, Lierseweg 132 / 13.30 uur

DO 07/12 THEATER Theaterspektakel – Da’s nie katholiek! / Kamertheaterzaal 
van ’t Hof, Grote Markt 41 / 20 uur

SOCIO Alegria – Schedelmassage / Oud Gasthuis, Nederrij 133/A / 
9.30 uur / Info: gsm 0475-54 71 44

Van 08/12 
tot 28/01

TENTOON Guy Van Leemput  – Origine / Kasteel Le Paige / Op vrijdag, 
zaterdag en zondag van 14 tot 17 uur

VR 08/12 THEATER Theaterspektakel – Da’s nie katholiek! / Kamertheaterzaal 
van ’t Hof, Grote Markt 41 / 20 uur

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

ZA 09/12 THEATER Theaterspektakel – Da’s nie katholiek! / Kamertheaterzaal 
van ’t Hof, Grote Markt 41 / 20 uur

JEUGD Fit Met Je Kind – Kookworkshop / Campus Spiegelfabriek 
/ 13 uur

KERST Cadeaudagen van de Wereldwinkel / Foyer cc ’t Schalliken 
/ Van 10 tot 17 uur

FILM Ciné Horizon – Lion / cc ’t Schaliken / 20 uur
ZO 10/12 KERST Kerstmarkt / Grote Markt / Van 14 tot 19 uur, avondmarkt 

tot 21 uur
WINKEL Kerstshoppen in het stadscentrum / Van 13 tot 17.30 uur
KERST Cadeaudagen van de Wereldwinkel / Foyer cc ’t Schalliken 

/ Van 10 tot 17 uur
KERST Koninklijk Sint-Franciscuskoor – Nu Syt Willecome / Sint-

Antoniuskerk, Kapucijnenstraat / 19 uur
WANDEL Herfst- en Winterwandeling / Parochiecentrum 

Noorderwijk, Ring 27 / 14.30 uur
UiT Numismatica – Coin Event / De Vossenberg, 

Markgravenstraat 107 / Van 8.30 tot 14 uur

 TUIN TuinHier – Les over winterbloeiers / Eetzaal kOsh Campus 
Scheppersstraat / 10 uur

DI 12/12 SENIOR Bowling voor 55-plussers / Bowling Het Ven (Vennen 35) 
/ 13.30 uur

 JAZZ Adam’s Eve – Boke Hertals / Foyer cc ’t Schaliken / 
12.15 uur

WO 13/12 WOORD Guy Van Leemput – Lezing: Origine, de oorsprong van de 
dingen / Kasteel Le Paige / 20 uur

 MUZIEK Edvik Trio – Benefietconcert voor jongeren in Kameroen / 
Lakenhal / 20 uur

DO 14/12 RAAD Milieuadviesraad / Administratief centrum, 
Augustijnenlaan 30 / 20 uur

DANS HelKa – Lore / cc de Werft, Werft 32, 2440 Geel / 20.15 uur 
HUMOR Raf Walschaerts – Biecht / cc ’t Schaliken / 20 uur /  

UITVERKOCHT
SOCIO Alegria – Gelaatsverzorging / Oud Gasthuis, Nederrij 133/A 

/ 9.30 uur / Info: gsm 0475-54 71 44
VR 15/12 KERST Kerstmarkt Noorderwijk / Dorpsplein / 18 uur

VROUW Vrouwenraad: vergadering en kerstfeestje / Tuinzaal ’t Hof 
/ Van 13.30 tot 16.30 uur / Info: Louisa, tel. 014-22 00 55

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

ZA 16/12 WINKEL Kerstman deelt wafels uit in de winkelstraten / Van 14 tot 
17 uur

WOORD Lize Spit, Elise Caluwaerts en Kim Van den Brempt – 
Avondrood / cc ’t Schaliken / 20 uur 

ZO 17/12 UiT Kerstman deelt snoep uit op de zondagmarkt / Belgiëlaan
WINKEL Kerstman deelt wafels uit in de winkelstraten / Van 14 tot 

17 uur
WINKEL Kerstshoppen in het stadscentrum / Van 13 tot 17.30 uur
FAMILIE 4Hoog – 4 viert 20 / cc ’t Schaliken / 14.30 uur 
TUIN TuinHier – Bloemschikken kerststuk / Eetzaal kOsh Campus 

Scheppersstraat / 10 uur
DI 19/12 RAAD Gemeenteraad / Raadzaal administratief centrum, 

Augustijnenlaan 30 / 20 uur
WO 20/12 RAAD Raad voor Maatschappelijk Welzijn / Kantoor van de 

OCMW-secretaris, Nederrij 133/A / 20 uur
DO 21/12 KERST Stedelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans – 

kersthappening / Hikstraat 28 / 18 uur
THEATER Bruno Vanden Broecke, Ruth Beeckmans en Matteo 

Simoni – Hechten / cc ’t Schaliken / 20 uur / UITVERKOCHT 
SOCIO Alegria – Kerstfeest / Oud Gasthuis, Nederrij 133/A / 

13.30 uur / Info: gsm 0475-54 71 44
VR 22/12 QUIZ Quiz for Life t.v.v. De Dorpel / Zaal ’t Hof, Grote Markt 41 

/ 20 uur
ZA 23/12 MUZIEK Della Bosiers – 50 jaar onderweg / cc ’t Schaliken / 15 uur

UiT Herentalse Geschiedkundige Kring – Voorstelling Historisch 
Jaarboek / Kasteel Le Paige, Nederrij 135 / 10.30 uur

ZO 24/12 WINKEL Kerstshoppen in het stadscentrum / Van 13 tot 16 uur
DI 26/12 KERST Davidsfonds – Vlaanderen zingt Kerst / Sint-Catharinakerk, 

Begijnhof / 16 uur
WO 27/12 FILM Gruwelijke rijmen (+7 jaar) / cc ’t Schaliken / 14.30 uur 

FILM L’amant double / cc ’t Schaliken / 20 uur
WANDEL Winterwandeling Gezinsbond / Parkeerterrein Kruisberg / 

14.30 uur
DO 28/12 WANDEL Kerstwandeling / Wijngaard 11 / Van 17 tot 19 uur

WANDEL Eindejaarswandeling Herentalse Wandelclub / Tennisclub 
Ter Heyde, Lichtaartseweg 216 / 13.30 uur

WANDEL Katogenwandeling / d’Hessels Hof, Dijsels 2 / 18 uur
ZA 30/12 JEUGD Jeugdraad verwent nieuwjaarszangers / Lakenhal / Van 10 

tot 13 uur 
THEATER Bank Vooruit – Acht / cc ’t Schaliken / 14.30 uur 

ZO 31/12 FUIF Open Up New Year / Zaal ’t Hof
FUIF Kiss Me On NYE / Sporthal Noorderwijk
FUIF De Tijdspiegel (+20 j) / Kazerne Lierseweg
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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: Suzanne 
Noyen, tel. 014-23 10 34

Elke donderdag Dansen Dansen zonder partner / Sportcomplex De Vos-
senberg / Beginners van 13 tot 14 uur, gevorder-
den van 14 tot 16 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

Geboorten

07/10 Chloé, dochter van Tanya Gielen en Yves Verboven
10/10 Alan, zoon van Nathalie Janssens en Sven De Cock
11/10 Fred, zoon van Denia Philips en Frederick Mylemans
13/10 Élias, zoon van Glenny Buermans en Joachim Vandecraen
15/10 Hugo, zoon van Joke Gios en Kristof Cambré
17/10 Imke, dochter van Evi Jacobs en Bob Marinus
23/10 Mathieu, zoon van Laura Van den Broeck en Maarten Vets
29/10 Ella, dochter van Mirjam Verhaegen en Carl Bastiaens
30/10 Siska, dochter van Sophie De Vries en Wim Engelen

Overlijdens

22/08 Godelieve Bouwen (74), echtgenote van Andreas Van 
 Gehuchten
04/10 Francine Mertens (62), echtgenote van Jozef Verelst
04/10 Pieter Gios (88), echtgenoot van Paula Rits
06/10 Philomena Van Dingenen (75), echtgenote van Marcel  
 Ceulaers
11/10 Anne-Marie Verelst (65), echtgenote van Raymond Haerens
12/10 Ru Hua Lin (92), weduwe van Chen Yao Lin
13/10 Aldegonde De Vis (93), weduwe van Aloys Palmans
18/10 Marie Leirs (73)
19/10 Amelia Van Looy (95), echtgenote van Josephus Smets
21/10 Joanna Moors (90)
21/10 Maria Van Doninck (90), weduwe van Josephus Vantongerloo
21/10 Aloysius Meeus (86), echtgenoot van Ida Obbels
23/10 Jozef Deceulaer (89), echtgenoot van Maria Kempenaers
24/10 Michel Asselberghs (88), weduwnaar van Irma Defossé

25/10 Augusta Wyns (88), weduwe van Frans Peeters
26/10 Irma Dieltjens (89), weduwe van Joannes Buts
26/10 Julia Verloy (91), weduwe van Florent Dieltjens
27/10 Maria Nicasi (79), echtgenote van Amandus Van Rompaey
28/10 André Debusschere (80)
29/10 Marina Barzan (56)
29/10 August Mertens (89), weduwnaar van Paula Mols
29/10 Augusta Claes (95), weduwe van Joannes De Cnodder
02/11 Henri Van Roey (91), echtgenoot van Paula Van Dyck
03/11 Marcellus Bekers (73), echtgenoot van Anne Baeten
03/11 Eddie Druyts (76), echtgenoot van Maria Schellekens
03/11 Marcel Bekers (90), echtgenoot van Sabina Valasek
03/11 Lodewijk Courier (86), echtgenoot van Elisabeth Willems
04/11 Aloïs Druyts (84), weduwnaar van Ludovica Driesen
04/11 Ernest Torfs (77), echtgenoot van Madeleine Schoors
05/11 Anna Verelst (88), weduwe van Jan Marien

Huwelijksaankondigingen

Ahmed Radwan en Yara Skafi
Fabian Weekers en Raysa Roseval

Huwelijken

Joeri Tamble en Kimberly Ceulemans
Shahram Ahmadiar en Fatemeh Zare
Simon Baeyens en Anouk Adriaenssen
Slavisa Vasovic en Teodora Urosevic
Niko Dauwen en Stefanie Leunis

BURGERZAKEN

S-Sport
Elke dinsdag Dansen Dansen zonder partner / Sportcomplex De 

Vossenberg / 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 
Vossenberg / 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

GEZONDHEIDSWANDELINGEN
Elke maandag en woensdag Netepark / 10 uur

Elke dinsdag en woensdag Administratief centrum / 10 uur

Op feestdagen zijn er geen wandelingen.
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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 Bertels
Politie, brandweer, veiligheid en openbare orde, 
algemeen beleid en coördinatie, communicatie 
en informatie, openbaar werk en gemeentelijk 
patrimonium, bevolking en burgerlijke stand, 
ondergeschikte besturen (OCMW en kerkfabrieken)

Eerste en derde maandag van de maand van 18.30 tot 19.30 uur, 
vrijdag van 9 tot 11 uur of na afspraak
[i] burgemeester.jan.bertels@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 Ingrid Ryken
Cultuur, bibliotheek, kunstonderwijs, archief, erfgoed 
en museumbeleid, toerisme en jumelages

Maandag van 18.30 tot 19 uur of na afspraak
[i] schepen.ingrid.ryken@herentals.be

schepen Liese Bergen 
Sport, personeel, gezondheidsbeleid, financiën

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, sociale 
economie en seniorenprojecten, huisvesting

Maandag van 10 tot 12 uur of na afspraak
[i] schepen.anne-mie.hendrickx@herentals.be

schepen Bieke Baeten
Jeugd, internationale samenwerking, informatica, 
kinderopvang

Alleen na afspraak
[i] schepen.bieke.baeten@herentals.be

schepen Fons Michiels
Sociale zaken en voorzitter OCMW

Alleen na afspraak
[i] voorzitter@ocmwherentals.be

SPREEKUREN

Zitdagen

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

Federale pensioendienst werknemers
eerste maandag van 9 tot 11.30 uur en van 13.30 tot 15.30 uur

Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid 
(uitkeringen aan mensen met een handicap)
tweede dinsdag van 10 tot 12 uur

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
Op afspraak via www.herentals.be/afspraak, tel. 014-28 50 50
iedere maandag van 17.30 tot 19.30 uur

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
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DRINGENDE HULP

Ziekenwagen en brandweer 112

Politie  101

Antigifcentrum  070-245 245

Gasgeur  0800-65 065

WACHTDIENSTEN 

Apothekers  0903-99 000 (1,50 euro/min)  
 www.apotheek.be

Tandartsen  0903-39 969 (1,50 euro/min)  
 Op zaterdagen, zondagen en feestdagen van 9 tot 18 uur

Huisartsenwachtpost Nederrij  99 014-22 22 00 

Van vrijdag om 19 uur tot maandag om 8 uur en op feestdagen

Stadsloket
Administratief centrum - Augustijnenlaan 30  014-28 50 50

Academie voor Beeldende Kunst - 

Markgravenstraat 89 014-28 51 55

Academie voor Muziek, Woord en Dans -  
Hikstraat 28 014-21 33 05

Belastingen 02-575 82 60

Bibliotheek - Gildelaan 13 014-85 97 50

bpost - Belgiëlaan 51 022-012 345

Brandweer - Oud-Strijderslaan 1 014-56 66 30

Cultuurcentrum ’t Schaliken - Grote Markt 35  014-21 90 88

Defecten aan de openbare verlichting 0800-6 35 35 

De Lijn  070-220 200

Diftar-informatielijn  0800-97 687

Hummeltjeshof - Augustijnenlaan 22  014-23 17 18

Kringkruidenier - Lierseweg 132  014-24 66 84

Kringwinkel Zuiderkempen - Lierseweg 132/A  015-23 73 93

Netepark - Vorselaarsebaan  014-85 97 10

NMBS - Herentals  03-229 56 14

OCMW (sociale dienst) - Nederrij 133/A  014-24 66 66

Ontmoetingsruimte De Cirkel - Lierseweg 132  014-24 66 93

Politiezone Neteland - Molenvest 23  014-24 42 00

Recyclagepark - Hemeldonk 10  014-85 92 40

Sport, jeugd en internationale samenwerking - 
De Vossenberg, Markgravenstraat 107  014-21 21 86

Sport Vlaanderen Herentals - Vorselaarsebaan 60  014-85 95 10

Stadsarchief - Augustijnenlaan 1  014-21 28 00

Stedelijke Werkplaats - Hemeldonk  014-28 50 50

Toerisme Herentals - Grote Markt 35  014-21 90 88

Werkwinkel - Molenvest 21  014-24 89 60

Ziekenhuis - Nederrij 133 014-24 61 11

NUTTIGE TELEFOONNUMMERS

Alegria open huis voor mensen met kanker   

Nederrij 133/A 0475-54 71 44

Anonieme Alcoholisten  

René 014-51 20 51  

Karel  014-51 55 48  

Lydi  014-22 25 17

Autisme-telefoon  078-15 22 52

Awel  102

Boskat  014-23 31 36

CardStop  070-344 344

Centrum Algemeen Welzijnswerk,  

CAW de Kempen, Hofkwartier 23  014-21 08 08 

Child Focus  116000

Contact Center Personen met een Handicap  0800-987 99

deN Babbelhoek praatgroep Nederlands voor anderstaligen 

 0472-22 86 71 / 014-22 17 81

Den Brand dagbesteding voor mensen met een handicap  

 014-84 12 00

De Dorpel, Boerenkrijglaan 16  014-21 40 73

De Fakkel vereniging waar armen het woord nemen  

 0487-99 06 23 / 014-21 40 73

Diabetes Infolijn  0800-96 333

Dienstencentrum voor senioren, Begijnhof 17  014-28 20 00

DocStop  00800-2123 2123

Drughulp - Hofkwartier 23  014-23 34 01

Eandis  078-35 35 00

Eigen Haard - Augustijnenlaan 28/6  014-85 98 00

Holebifoon  0800-99 533

Infopunt Dementie  014-28 20 00 

IOK - Geel  014-58 09 91

JAC - Hofkwartier 23  014-23 34 01

Kankerlijn  0800-35 445

MS-liga Antwerpen  03-887 48 18

PIDPA (klantenservice)  0800-90 300

Slachtofferhulp - Hofkwartier 23  014-21 08 08

Tele-onthaal  106

Vertrouwensartsencentra  02-533 12 11

Vlaamse Wegentelefoon  0800-122 66

Vzw OpWeg, ondersteuning van personen met een handicap 

 014-23 18 80

Woonzorglijn  078-15 25 25

Zelfmoordlijn  1813

Ziekenvervoer (niet dringend)  105

Zit Stil (ADHD)  03-830 30 25
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OPENINGSTIJDEN STADSDIENSTEN
MA DI WO DO VR ZA ZO

ADMINISTRATIEF CENTRUM
Gesloten op maandag 25 en dinsdag 
26 december en op maandag 1 januari

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 25 en dinsdag 
26 december en op maandag 1 januari

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 10 en 17/12
13.00-17.00

BIBLIOTHEEK GILDELAAN
Gesloten op maandag 25 en dinsdag 26 december en 
op maandag 1 januari

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 25 december en 
maandag 1 januari

18.00-20.00 14.00-16.00 10.00-12.00

RECYCLAGEPARK
Gesloten op dinsdag 26 december

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

HUMMELTJESHOF
Gesloten van maandag 25 december tot 
en met dinsdag 2 januari

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

SPORT EN JEUGD
Gesloten op maandag 25 en dinsdag 
26 december en op maandag 1 januari

09.00-12.00
13.30-16.00
17.00-19.30

09.00-12.00
13.30-16.00

09.00-12.00
13.30-16.00

09.00-12.00
13.30-16.00

09.00-12.00
13.30-16.00

STADSARCHIEF
Gesloten op maandag 25 en dinsdag 
26 december en op maandag 1 januari

09.00-12.00
13.30-16.00
17.00-19.00

09.00-12.00
13.30-16.00

NA AFSPRAAK NA AFSPRAAK

STEDELIJKE WERKPLAATS
Gesloten op maandag 25 en dinsdag 
26 december en op maandag 1 januari

08.00-12.00 
12.30-16.00

08.00-12.00 
12.30-16.00

08.00-12.00
12.30-16.00

08.00-12.00
12.30-16.00

08.00-12.00
12.30-16.00

OCMW SOCIALE DIENST
Gesloten op maandag 25 en dinsdag 
26 december en op maandag 1 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 25 en dinsdag 
26 december en op maandag 1 januari

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 25 en dinsdag 
26 december en op maandag 1 januari

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

KRINGKRUIDENIER
Gesloten op 26 december en op 2, 3 en 
4 januari

10.00-17.00 10.00-17.00 10.00-17.00

ONTMOETINGSRUIMTE DE CIRKEL
Gesloten op 26 december en op 2, 3 en 
4 januari

13.00-17.00 10.00-17.00 10.00-17.00

OPENBAAR COMPUTERLOKAAL  
’T PEESEEKE
Gesloten van maandag 25 december tot 
en met dinsdag 2 januari

13.00-16.00 13.00-16.00 13.00-16.00 13.00-16.00 10.00-12.00

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 (23/12 - 7/1)
De zwembaden zijn gesloten op zondag 24, maandag 25 en zondag 31 december en op maandag 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.


