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Op naar een goed gevuld 2018

De gemeenteraad heeft zonet de stadsbegroting voor volgend jaar – 
het laatste jaar van deze bestuursperiode – goedgekeurd. Daarin zitten 

opnieuw kredieten voor een aantal belangrijke openbare werken. Ook 2018 wordt een 
druk jaar voor de stadsdiensten. Er komen nieuwe voetpaden in de Sint-Waldetrudisstraat 
en de Streepstraat en nieuwe fietspaden in Veldhoven en de Wiekevorstseweg. In het 
voorjaar starten de effectieve werken voor de heraanleg van de Servaas Daemsstraat, de 
Brouwerijstraat, Woud en het kruispunt aan de voormalige Henrad. De aanleg van riolering 
en fietspaden op de Lierseweg (het stuk vanaf het Rozenhofke) en de Geelseweg zijn 
bezig. De volledige heraanleg van het stadspark en ’t Loopke start begin 2018. Het nieuwe 
dienstencentrum voor senioren in het voormalige moederhuis aan de Augustijnenlaan 
wordt in het voorjaar in gebruik genomen; een 20-tal nieuwe sociale appartementen voor 
ouderen op die locatie zijn toegewezen aan de nieuwe inwoners. Herentals blijft een stad 
in ontwikkeling, en de goedgekeurde begroting drukt dit ook uit.

We hebben in de voorbije jaren onze stadsfinanciën steeds voorzichtig en duurzaam beheerd 
zodat we kunnen blijven investeren in de infrastructuur in Herentals, Noorderwijk en Morkhoven.  

U ziet het: een druk jaar voor de boeg voor de stadsdiensten. Maar vooraleer we aan dat 
programma beginnen, gaan we allen samen de eindejaarsperiode in. Een periode om terug 
en vooruit te blikken.  Ik wens u alvast 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 Bertels  

voorwoord ...
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Vrijdagmarkt verhuist van Belgiëlaan naar Grote Markt
Vanaf 12 januari neemt de wekelijkse vrijdagmarkt de hele Grote 
Markt in en komt ze weer op haar historische plaats te staan, in het 
hart van Herentals. De kramen op de Belgiëlaan verhuizen naar de 
zuidkant van de Grote Markt, tussen de Lakenhal en de Kerkstraat. 
De kramen op de Augustijnenlaan, in het Hofkwartier en op de 
noordkant van de Grote Markt behouden hun plaats.

Deze verandering heeft verschillende voordelen: 

• Door de markt te concentreren, verdwijnen de open ruimtes 
tussen de kramen. Dit komt de gezelligheid en het marktgevoel 
ten goede, zowel voor de marktkramers als voor de bezoekers. 

• In de loop van 2018 gaat het nieuwe parkeerterrein met 
75 parkeerplaatsen in het binnengebied van ’t Schaliken 
open. De ingang naar dit terrein ligt op de Belgiëlaan. Door de 
Belgiëlaan vrij te houden op vrijdagvoormiddag, komt deze extra 
parkeerruimte ter beschikking van de marktbezoekers. Dit biedt 
ruimschoots een antwoord op de veertig parkeerplaatsen die 
ingenomen worden op de zuidkant van de Grote Markt.

• De as van het stadscentrum naar het station blijft op 
vrijdagvoormiddag vrij voor het verkeer. De Belgiëlaan is in beide 
richtingen open en u kunt van daaruit via de Fraikinstraat naar 

de Nederrij rijden en omgekeerd. Op de Augustijnenlaan kunt u, 
zoals vroeger, alleen in de richting van het station rijden.

• Sommige bussen van De Lijn kunnen tijdens de vrijdagmarkt weer 
gebruikmaken van de halte aan het Stadspark. Meer informatie 
vindt u op www.delijn.be.

De verhuis van de markt heeft wel tot gevolg dat de volledige Grote 
Markt elke vrijdag van 6 tot 14 uur verkeersvrij is. De doorgang 
via de Grote Markt naar de Zandstraat, de Kloosterstraat en de 
Koppelandstraat is dus afgesloten.
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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

 STADS
KRANT

Met de bus veilig door het eindejaar

Feestvierders kunnen veilig met de bus naar 
de eindejaarsnachtfuiven Kiss Me On New 
Year’s Eve (in de sporthal van Noorderwijk) 
en Open Up New Year (in zaal ’t Hof). Het 
stadsbestuur dankt de fuiforganisators voor 
hun medewerking aan deze BOB-campagne.

De feestbussen van De Lijn brengen u op oudejaarsnacht veilig naar uw feestbestemming en 
weer thuis. De bussen rijden van tien uur ’s avonds tot zeven uur ’s morgens. U vindt de routes 
en rittenschema’s op www.herentals.be/feestbus.

• De feestbus in Herentals bedient alle haltes van aan het station in Herentals, via de Grote 
Markt, de Herenthoutseweg, de Servaas Daemsstraat, Noorderwijk tot aan de Doornestraat 
in Morkhoven en terug. 

• Ook dit jaar is er een 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. 

Sms-tickets

Het oudejaarsnachtbiljet van De Lijn gaat dit jaar digitaal. Voor Herentals zijn er 310 gratis 
sms-tickets beschikbaar. Om gebruik te kunnen maken van een sms-ticket, moet u zich vooraf 
registreren via www.herentals.be/feestbus. Op oudejaarsavond activeert u uw ticket door 
EVENT te sturen naar 4884. Voor deze sms betaalt u wel zelf de providerkosten van 0,15 euro. 
Late beslissers kunnen ook op de bus zelf een ticket kopen. U betaalt dan 3 euro voor een gewoon 
ticket of 3,15 euro voor een sms-ticket. Uw ticket is geldig van zondag 31 december om 18 uur 
tot en met maandag 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. 

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

delijn.be/oudjaar
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WETENSWAARD
OCMW verhuist officieel naar Augustijnenlaan 

Op 1 januari verhuist de officiële zetel van het Herentalse OCMW naar het administratief 
centrum aan de Augustijnenlaan 30. De verhuizing maakt deel uit van de integratie van het 
stads- en het OCMW-bestuur. De OCMW-secretaris en een aantal ondersteunende diensten 
hebben hun kantoor in het administratief centrum en ook de raad voor maatschappelijk welzijn 
vergadert voortaan hier. 

De sociale en de juridische dienst van het OCMW blijven op hun vertrouwde stek in het Oud 
Gasthuis (Nederrij 133/A). Dienstencentrum ’t Convent verhuist in de loop van het voorjaar 
naar de Augustijnenlaan, in de gebouwen van het oud moederhuis Sancta Maria.

Domein Le Paige – 
Een park dat bloeit van de mogelijkheden

Kasteel Le Paige aan de Nederrij is een knap architecturaal pareltje uit 1892. Het gebouw wordt 
omgeven door een arboretum met een zeventigtal verschillende boomsoorten. Momenteel 
werkt het stadsbestuur samen met Regionaal Landschap Kleine en Grote Nete, Kempens 
Karakter en architect Herman Adriaensens aan de herwaardering van het park. In november 
werd er begonnen met snoeien. En ook het paviljoen, het bruggetje en de groene kathedraal 
op het domein krijgen een onderhoudsbeurt.

Het karaktervolle domein ligt verscholen in het groen. Maar ligt het misschien iets té verdoken? 
Het oudste park van Herentals is nochtans publiek toegankelijk en klaar om de verwonderde 
bezoeker te ontvangen.

Wij hebben uw hulp nodig

We kunnen vele kanten op met al dat groens. Denk bijvoorbeeld aan een rommelmarkt, 
een picknickparadijs, een expositieruimte of een openluchttheater. Hebt u een verrassende 
ingeving? Laat het ons weten! Steek een briefje in de box aan het domein of mail naar  
info@rlkgn.be.

We zijn de vijfde 
beste gemeente 
in Vlaanderen

Herentals is volgens een onderzoek 
van Het Nieuwsblad de vijfde beste 
gemeente in Vlaanderen om in te 
wonen. Dat besluit Het Nieuwsblad 
na twee jaar onderzoek op twin-
tig onderdelen bij 308 Vlaamse ge-
meenten. 

In 2016 scoorde Herentals goed op de 
bibliotheek, de website, het onderne-
mersklimaat, de toegankelijkheid van 
het stadsloket en de bereikbaarheid 
van de burgemeester. Voor onze groe-
ne begraafplaats en het telefonisch 
onthaal kregen we zelfs 10/10. In 2017 
bevestigden we deze resultaten. Vooral 
sportinfrastructuur, de prachtige na-
tuur en het scholenaanbod scoren 
hoog. Ook op het vlak van betaalbaar 
wonen en openbaar vervoer doen we 
het goed.

Het stadsbestuur van Herentals wil 
ook zeker nog al haar medewerkers 
bedanken. Zij staan elke dag in contact 
met onze burgers, ondernemers en 
bezoekers. Hun harde werk, inzet en 
verantwoordelijkheid maakt dat we dit 
resultaat kunnen voorleggen. 

Mobiele Lijnwinkel

Door de verschuiving van de vrijdag-
markt krijgt ook de Mobiele Lijnwinkel 
een nieuwe plaats. 

U vindt hem vanaf 12 januari elke 
vrijdag van 8 tot 13 uur aan het begin 
van de Grote Markt, ter hoogte van de 
Kerkstraat.
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WETENSWAARD
Algemene invoering van de omgevingsvergunning

Het langverwachte Omgevingsloket is ein-
delijk klaar. Vergeet de stedenbouwkundige 
vergunning en de milieuvergunning. Vanaf 
1 januari kunt u ze beide in een keer aanvra-
gen via het Omgevingsloket en spreken we 
van de omgevingsvergunning.

Het Omgevingsloket is een digitale toepas-
sing van de Vlaamse overheid waar u een 
aanvraag digitaal kunt samenstellen, indie-
nen en opvolgen.

Vanaf 15 januari is er ook een vereenvoudigde versie van het loket beschikbaar: de snelinvoer. 
Daarmee kunt u eenvoudige werkzaamheden op en rond een gebouw aanvragen, zoals het 
plaatsen van zonnepanelen en het zetten van een tuinhuis. 

Alle informatie over de omgevingsvergunning en het loket vindt u op de website  
www.omgevingsloket.be. Hulp nodig bij uw aanvraag? Neem contact op met de helpdesk via 
omgevingsvergunning@vlaanderen.be.

Studeren in de bib

Studenten die rustig willen studeren, kunnen van 27 december tot 31 januari terecht in de 
leeszaal van de bib. De deuren zijn open van maandag tot vrijdag tussen 9 en 10 uur. Als u later 
in de voormiddag wil komen studeren, dan moet u even aanbellen. In de namiddag kunt u ook 
studeren, maar dan is de leeszaal ook open voor andere bezoekers. Tussen 13 en 14 uur is de 
bib gesloten, ook voor studenten.

Meer informatie: bibliotheek Herentals, Gildelaan 13, tel. 014-85 97 50, 
bibliotheek@herentals.be

Een nieuwe toekomst 
voor de Kempische 
heuvelrug?

Op de jaarlijkse infoavond van de  
Herentalse milieuadviesraad hoort u 
het verhaal van 3.000 jaar landschaps-
geschiedenis op de Kempische heuvel-
rug. Maar er wordt ook vooruit geke-
ken. We schetsen een toekomstbeeld 
voor de Kempische heuvelrug met  
natuur, erfgoed en recreatie als belang-
rijke bouwstenen.

De sprekers zijn Jos Gysels, oud-direc-
teur van Natuurpunt CVN en bestuur-
der van Toerisme Herentals en Bas Van 
der Veken, directeur van Regionaal 
Landschap Kleine en Grote Nete.

De voordracht vindt plaats in de Laken-
hal op vrijdag 26 januari en begint om 
20 uur. Inschrijven is niet nodig en de 
toegang is gratis. Aansluitend houdt 
de milieuraad haar traditionele nieuw-
jaarsreceptie, aangeboden door het 
stadsbestuur.

Meer informatie:
puls.herman@scarlet.be

NIEUW

Straatverlichting op het Begijnhof

De stad plaatste nieuwe openbare verlich-
ting op het Begijnhof. De bestaande arma-
turen zijn in oorspronkelijke staat gerestau-
reerd.

Wandelbruggen over de Kleine Nete

De wandelbruggen aan het Spaans Hof en 
aan Vuilvoort (Sport Vlaanderen) werden 
vervangen.

Fietsbeugels

Aan het nieuwe Begijnhofpark vindt u 
nieuwe fietsbeugels. Handig voor een 
bezoekje aan de markt!
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TIP VOOR DE FEESTDAGEN

Red de restjes!
De feestdagen zijn een tijd van gezelligheid 
en lekker samen tafelen. Tonnen voedsel 
worden ingeslagen, want u kunt maar 
beter te veel in huis hebben dan te weinig, 
toch? Maar waar blijft u dan met al die 
restjes? Met de tips van Vlaco wordt u 
beter dan de rest!

Onderschat de overschot niet

Elke Vlaming verspilt jaarlijks 137 euro aan voedsel. Met het voedsel dat met al dat geld gekocht 
kan worden, kunnen 484.000 mensen een jaar lang gevoed worden. Hoog tijd om onze krachten 
te bundelen en dat voedsel te redden van de afvalberg.

Voorkomen is beter dan genezen

Wat kunt u als consument nu doen om dit te voorkomen? Een heleboel! Wanneer u voor de 
feestdagen uw boodschappen inslaat, tracht dan bewust te winkelen. 
• Die kromme komkommer of die gek gekrulde wortel smaakt even goed als hun normale 

broers en zussen. Het gaat immers om de smaak.
• Kies zo veel mogelijk voor lokale en seizoensgebonden producten om uw ecologische 

voetafdruk te verkleinen. Geniet van aardbeien in de zomermaanden en kies bijvoorbeeld 
voor peren in de winter.

• Leer het verschil tussen TGT-producten (‘te gebruiken tot’) en THT-producten (‘ten minste 
houdbaar tot’). Een TGT-product mag u maar consumeren tot de vermelde datum. Na de 
vervaldatum is er immers een risico voor uw gezondheid. Dat geldt niet voor THT-producten: 
die zijn na het verstrijken van de vermelde datum soms zelfs nog jaren houdbaar. Gebruik 
uw neus en ogen om in te schatten of ze nog eetbaar zijn.

Bent u al eens bij de 
Kringkruidenier komen 
kopen?

Bij de Kringkruidenier kunt u toffe, 
eerlijke en goedkope producten  
kopen. U vindt er voeding en huis-
houdproducten, maar ook originele 
geschenken van de Bond Zonder 
Naam. Een feestje gepland? In de 
diepvries ligt er kwaliteitsvlees tegen 
heel aantrekkelijke prijzen.

U vindt de Kringkruidenier in de  
Campus Spiegelfabriek (Lierse-
weg 132). De winkel is open op dins-
dag, woensdag en donderdag van 10 
tot 17 uur.

Houd de feesttafel restvrij

• Zet niet te veel in één keer op tafel en vul pas bij wanneer iets op is. Zo hoeft u voedsel niet 
onnodig uit de verpakking te halen.

• Moedig uw feestgangers aan om bewaarpotjes mee te brengen. Zo krijgen de restjes van uw 
feestmenu nog een tweede leven.

• Toch overschot? Op www.redderestjes.be vindt u heel wat inspiratie om er heerlijke 
gerechtjes van te maken.

Meer informatie: www.vlaco.be
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European Disability Card

De European Disability Card (EDC) is een kaart voor personen met 
een handicap die de toegang tot cultuur, sport en vrijetijdsbesteding 
moet vergemakkelijken. 

Met de kaart kunt u bepaalde voordelen krijgen. Zo krijgt u bij 
Hidrodoe korting op een toegangsticket en kunt u in de Zoo van 
Antwerpen gratis een rolstoel reserveren. Op www.eudisabilitycard.
be vindt u een volledig overzicht van de organisaties die de kaart 
aanvaarden.

Voor wie?

U kunt de kaart enkel aanvragen als u beschikt over een dossier bij 
de FOD Sociale Zekerheid (Personen met een handicap) of bij het 
VAPH (Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap).

Aanvragen

U maakt een afspraak bij het stadsloket (www.herentals.be/edc of 
tel. 014-28 50 50). Ongeveer een maand na de aanvraag ontvangt u 
de kaart per post. De kaart is gratis en is 5 jaar geldig, ongeacht de 
duur van de erkenning van de handicap.

Vredeseilanden

Op 12, 13 en 14 januari houdt Vredeseilanden zijn jaarlijkse 
campagne. Vrijwilligers trekken tijdens die dagen de straat op om 
sleutelhangers, pennen en mannekens te verkopen. U kunt ook een 
gift doen op het rekeningnummer BE64 0000 0000 5252. Giften 
vanaf 40 euro zijn fiscaal aftrekbaar. Vredeseilanden gebruikt de 
opbrengst om programma’s te ondersteunen die ervoor zorgen 
dat boerenfamilies in Afrika, Latijns-Amerika, Azië en Vlaanderen 
een goed inkomen kunnen halen uit hun werk op het veld. Meer 
informatie vindt u op www.vredeseilanden.be.

Damiaanactie:
samen een echt leven redden

De infectieziekte 
lepra slaat ook van-
daag nog genadeloos 
toe. Jaarlijks zijn er 
meer dan 220.000 
nieuwe patiënten. 
Bovendien is lepra 
een armoedeziekte. 
Patiënten hebben 
dikwijls de middelen 
niet om medische 

hulp te zoeken. Daarom zet de Damiaanactie haar strijd tegen le-
pra onverminderd verder. U kunt de actie steunen met een gift op  
rekening BE05 0000 0000 7575 of door in het weekend van 26, 27 en 
28 januari de gekende stiftjes te kopen bij de vrijwilligers. Voor een 
pakje van vier stiften betaalt u 6 euro. Met 50 euro kan de Damiaan-
actie een behandeling opstarten voor een patiënt. Laten we samen 
een leven redden. 
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Onlinewinkelen, hoe doet u dat veilig?

Op dinsdag 30 januari 
organiseert ’t Peeseeke 
een workshop over 
onlinewinkelen. De 
workshop vindt plaats 
van 9 tot 12 uur. U 
kunt zich inschrijven 
in het computerlokaal. 
Deelnemen is gratis. Bij 

uw inschrijving betaalt u wel een waarborg van 5 euro. Die krijgt u terug 
in de les. 

Meer informatie en inschrijvingen:
’t Peeseeke, Campus Spiegelfabriek, Lierseweg 132, tel. 014-24 66 97

Nieuwe start creacafés in De Cirkel

Zin om in groep creatief bezig te zijn? Kom dan naar ontmoetingsruimte 
De Cirkel en neem deel aan de creacafés op woensdagnamiddag. 
Vooraf inschrijven hoeft niet en deelnemen kost slechts 2 euro. Op 
woensdag 10 januari maken we een decoratief hart met puzzelstukjes. 
U vindt De Cirkel in de Campus Spiegelfabriek (Lierseweg 132).

Meer informatie: Martine De Meyer,
tel. 014-24 66 93, martine.demeyer@isom.be

Cursus weerbaarheid voor vrouwen

Voelt u zich wel eens onveilig, bang of bedreigd?
Wilt u zich fysiek leren verdedigen?
Wilt u uw grenzen beter leren aangeven?
Wilt u beter NEE leren zeggen?

Schrijf u dan in voor de cursus weerbaarheid. U leert uw eigen gren-
zen aan te voelen en leert ze met een aantal eenvoudige technieken 
af te bakenen. Dat kan met woorden en lichaamstaal, en zo nodig 
met fysieke verdedigingstechnieken. Verder werkt u aan het terug-
vinden en versterken van uw innerlijke kracht, uw gevoel van eigen-
waarde en uw zelfvertrouwen. Die liggen immers aan de basis van 
een weerbare houding.

De cursus bestaat uit vier lessen die plaatsvinden op dinsdag 
6, 20, 27 februari en 6 maart in de vechtsportzaal van Sport 
Vlaanderen (Vorselaarsebaan 60), telkens van 19 tot 22 uur. 
Deelnemen kost 10 euro. Houders van een Vrijetijdspas betalen 
5 euro. Inschrijven kan vanaf 2 januari via www.herentals.be/
weerbaarheid.

Elke vrouw vanaf achttien jaar kan meedoen. De fysieke technieken 
zijn eenvoudig en niet belastend. Hebt u pas geweld of ernstig grens-
overschrijdend gedrag meegemaakt (of zit u er nog midden in), dan 
kan de cursus op dit moment misschien te zwaar zijn voor u. Wie 
twijfelt of de cursus te belastend is, kan vooraf contact opnemen 
met de dienst preventie. 

De cursus weerbaarheid is een organisatie van het stadsbestuur in 
samenwerking met Veilig Thuis en vzw Fempower.

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

 
11.11.11 ook in Herentals een succes

De 11.11.11-actie was weer een succes, en het comité dankt alle 
vrijwilligers die dit jaar de handen uit de mouwen staken tijdens de 
verschillende acties.

De verkoop van oude boeken in de bibliotheek in juni 
bracht 2.344,60 euro op. Tijdens de geldinzameling werd er 
5.585,13 euro opgehaald, de brunch bracht 4.765,50 euro in het 
laatje en de soepactie op de vrijdagmarkt 242,08 euro. Ook de 
bar na de film Neruda was ten voordele van 11.11.11 en was 
goed voor 228,50 euro. De verkoop van chocolade en kaartjes 
bij de collega’s van de stadsdiensten zorgde voor 73,37 euro. 
Voegen we daar de stortingen van gulle Herentalsenaren aan toe 
(3.261 euro op 29 november 2017), dan staat de teller voorlopig 
op 16.500,18 euro.
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CULTUURCENTRUM ’T SCHALIKEN

Yuko 
Cher ami
Donderdag 11 januari om 20 uur in de schouwburg

De voorstelling Cher ami bestaat uit drie schitterende 
stille animatiefilms die de waargebeurde verhalen 
vertellen van een olifant, een baviaan en een hond 
die aan het Vlaamse front vochten tijdens de Eerste  
Wereldoorlog. De dromerige popgroep Yuko zorgt 
live voor de muzikale begeleiding. De band heeft 
zichzelf heruitgevonden en laat zich inspireren 
door samen te werken met andere kunstenaars en 
kunstvormen. Hun vierde wapenfeit is dus niet zo-

maar een album, het is ook een boek en een animatiefilm.

Toegang: 14 euro / 11 euro (Vriendenpas)

Pascale Platel 
Gezegend zij
Vrijdag 12 januari om 20 uur in de schouwburg

In Gezegend zij vertelt Pascale Platel de levensloop 
van Jezus Christus vanuit de ooggetuigenis van tan-
te Elisabeth, de moeder van Johannes de Doper. 
Platel vertelt het verhaal vol humor en kwinksla-
gen. Ze laat u gieren van het lachen, maar even-
zeer beweegt ze u tot tranen, zoals alleen zij dat 
kan. 

Toegang: 12 euro / 9 euro (Vriendenpas)

Kamerfilharmonie Vlaanderen o.l.v. Herman Engels 
Wenen, Mozart en de Strauss-dynastie
Zaterdag 20 januari om 20 uur (UITVERKOCHT)
en om 15 uur in de schouwburg

De voorstelling van 20 uur is uitverkocht, maar er is 
nog plaats in de ingekorte versie van dit concert om 
15 uur. Voor het namiddagconcert is de toegang 
10 euro (enkel basisprijs).

Jean Blaute 
Boeken en Bubbels
Zondag 28 januari om 10.30 uur in de Lakenhal

Lieve Blancquaert kan niet aanwezig zijn op zondag 28 januari voor Boeken en Bubbels wegens 
een buitenlandse tv-opdracht. Jean Blaute vervangt haar.

Toegang: 10 euro / 7 euro (Vriendenpas)

FILM

Dunkirk
Dinsdag 30 januari om 20 uur
in de schouwburg

Dunkirk opent met honderdduizenden 
Britse en geallieerde soldaten die omringd 
worden door de vijand. Ze zitten gevangen 
op het strand met hun rug naar de zee 
gekeerd. Hoe raken de soldaten veilig 
terug naar Britse bodem? Het lijkt een 
onmogelijke situatie, de vijand heeft hen 
van alle kanten ingesloten. 

Dunkirk is een historische oorlogsfilm uit 
2017 van regisseur Christopher Nolan. De 
film duurt 106 minuten.

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

Réparer les vivants 
Woensdag 31 januari om 
14.30 uur in de schouwburg

Simon raakt betrokken bij een zwaar 
ongeval en komt in een coma terecht. 
Hij is hersendood en zijn ouders moeten 
snel een moeilijke beslissing nemen over 
mogelijke orgaandonatie. Ondertussen 
wacht in Parijs een jonge vrouw op een 
donororgaan. 

Deze Frans-Belgische film van Katell 
Quillévéré uit 2016 is gebaseerd op het 
gelijknamige boek van Maylis de Kerangal. 
De film duurt 103 minuten. 

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

Tabula Rasa
Geen heden zonder verleden
Van vrijdag 5 januari tot en met 
zondag 28 januari
in de Lakenhal
Open op vrijdag, zaterdag, zondag 
van 14 tot 17 uur

De leden van het Herentalse kunstatelier 
Tabula Rasa lieten zich inspireren door de 
middeleeuwse retabels van Ambrosius 
Francken. Deze zestiende-eeuwse kunst-
schilder was een vooraanstaand lid van de 
kunstenaarsfamilie Francken en werd ge-
boren in Herentals. Onder de noemer Geen 
heden zonder verleden stellen de schilders, 
keramisten, juweelontwerpsters, grafisch 
kunstenaars en textielkunstenaars van  
Tabula Rasa hun werken tentoon in de La-
kenhal.

De toegang is gratis.

U bent ook van harte welkom op de 
vernissage, die plaatsvindt op donderdag 
4 januari om 20 uur in de Lakenhal.

Guy Van Leemput
Origine
Van vrijdag 8 december tot en 
met zondag 28 januari in kasteel 
Le Paige

Info en tickets: 
Cc ’t Schaliken, Grote Markt 35, 
cultuurcentrum@herentals.be, 
www.schaliken.be, 
tel. 014-21 90 88

Dimitri Leue en Kiyotaka Izumi /
Pantalone
Eén been, één vleugel (+7 jaar)
Zondag 21 januari om 14.30 uur in de schouwburg 

Eén been, één vleugel vertelt het sprookje van De standvastige tinnen soldaat van Hans 
Christian Andersen. De muziek van de Noorse componist Edvard Grieg ondersteunt dit 
verhaal en opent nog meer deuren van verwondering. Acteur Dimitri Leue bewerkte en 
vertelt het verhaal. Kiyotaka Izumi begeleidt hem op de piano. 

Toegang: 8 euro / 5 euro (Vriendenpas)

Silke Huysmans en Hannes Dereere
Mining Stories (Circuit X)
Donderdag 25 januari om 20 uur in de schouwburg 

Op 5 november 2015 breekt de dam van een opvangbekken in de Braziliaanse mijnstaat Minas 
Gerais. Een verwoestende modderstroom veegt dorpen van de kaart. Theatermaakster Silke 
Huysmans en Hannes Dereere gingen ter plaatse praten met de slachtoffers. Daarnaast hoort 
u ook beschouwingen van onder anderen econoom Paul De Grauwe en neuroloog Luc Crevits. 
Mining Stories is een intrigerende reis door persoonlijke verhalen en maatschappelijke thema’s.

Toegang: 10 euro / 7 euro (Vriendenpas)
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Bent u op zoek naar een leuke vrijetijdsbesteding voor uw kinderen 
tijdens de korte schoolvakanties of de zomervakantie? Dan bieden de 
sportkampen, de speelpleinwerkingen en de Grabbelpasactiviteiten 
de perfecte oplossing. De verschillende werkingen bezorgen de 
kinderen een creatieve, speelse of sportieve vakantie. Ze spelen, 
sporten en ravotten er met leeftijdsgenoten, onder het toezicht van 
enthousiaste begeleiders.

JEUGD

In de krokusvakantie trappen we het nieuwe jaar af onder het 
thema ‘piraten en zeemeerminnen’. De inschrijvingen starten 
op maandag 15 januari om 18 uur via de webshop van de dienst 
sport, jeugd & internationale samenwerking.

Vrijetijdsaanbod tijdens de schoolvakanties

Aan veel activiteiten kan telkens maar een beperkt aantal kinderen 
deelnemen. Snel inschrijven is dus de boodschap. Als u een 
Vrijetijdspas hebt, krijgt u 50 procent korting op de prijs van de 
activiteiten.

Meer informatie over de werkingen vindt u op 
www.herentals.be/vakantie. 

Sfeerbeelden van de voorbije activiteiten kunt u bekijken op www.
facebook.com/sportenjeugd.herentals.

Hoeveel voeten heeft jouw varken?

Op zaterdag 30 december trekken heel wat kinderen weer lachend 
door de straten van onze stad. Gewapend met een zangzak en hun 
stem gaan zij van deur tot deur om wat snoep of een centje bij elkaar 
te zingen.

Dit jaar trakteert erfgoedcel Kempens Karakter de jongste zangertjes 
op een kleurrijk zangzakje. De zakjes zullen overal in de regio 
opduiken. Zo probeert Kempens Karakter de oergezellige traditie van 
het nieuwjaarszingen in ere te houden.

Welkom aan de Lakenhal

De Herentalse jeugdraad verwelkomt de kinderen op zaterdag 
30 december tussen 10 en 13 uur aan de Lakenhal op de Grote 
Markt en trakteert hen op een warm hapje en drankje.

Krokus Paasvakantie Zomervakantie
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Sportkampen 
o 2004-2012

Kleutersportweken 
o 2013-2014

G-sportkampen 
Kinderen met ASS/ADHD

gesloten
15/8

Turbozwemmen

Grabbelpas 
o 2006-2015

Sjallekes 
o 2004-2013

gesloten
15/8

Sjallekes voor kleuters 
o 2014

gesloten
15/8

Buutspeelpleinwerking Diependaal 
o 2006-2013

start
10/7

Speelpleinwerking NoMo 
o 2004-2013

gesloten
15/8

Speelbus 
o 2006-2013

Diependaal +
speelstraten
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Zwemlessen voor volwassenen

Volwassenen die willen leren zwemmen, kunnen in het Netepark terecht. Op maandag 8 januari 
start een nieuwe reeks van vijf groepslessen. De zwemlessen vinden telkens plaats op maandag 
van 20.15 uur tot 21 uur. Inschrijven kan van dinsdag 2 januari om 18 uur tot 7 januari om 
21 uur via www.herentals.be/zwemlessen.

Start to swim

Volwassenen die al kunnen zwemmen maar hun techniek en uithoudingsvermogen willen 
verbeteren, kunnen deelnemen aan een reeks Start to Swim. Op zaterdag 13 januari start er een 
nieuwe lessenreeks crawl. Tien weken lang krijgt u begeleiding, technische tips en advies van 
ervaren lesgevers. De trainingen vinden telkens plaats op zaterdag van 9 tot 10 uur. Deelnemen 
kost 50 euro. Inschrijven kan van dinsdag 2 januari om 18 uur tot 10 januari om 9 uur via  
www.herentals.be/zwemlessen.

Een blessure tijdens het sporten … 
Wat nu?

We maken allemaal goede voornemens voor het nieuwe jaar en meer sporten is er daar dikwijls 
één van. Maar wat gebeurt er wanneer u zich blesseert tijdens een sportactiviteit? 

Zeker Sporten biedt een snelle en complete oplossing om veilig te sporten. Met de 
sportpakketten van Zeker Sporten krijgt u deskundig sportadvies, fitheidstips en een bijhorende 
sportverzekering. Of u nu alleen sport of met het hele gezin, u geniet van alle voordelen en een 
gerust gevoel, want zowel de gezamenlijke als afzonderlijke sportactiviteiten zijn 100 procent 
verzekerd. Herentals biedt u dit aanbod via ISB en Zeker Sporten.

Meer informatie: www.zekersporten.be/herentals

Oproep kandidaten huldiging  
kampioenen 2017

Elk jaar huldigt de sportraad de kampioenen van het afgelopen jaar. Als u in 2017 een 
Belgische titel behaalde of een podiumplaats op een wereldkampioenschap of een Europees 
kampioenschap, dan kunt u uw kandidatuur bezorgen 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 kampioenschap. De kampioenenhuldiging vindt plaats op 
vrijdag 23 maart in cc ’t Schaliken.

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

Enthousiaste 
animatoren en 
monitoren gezocht

Het stadsbestuur organiseert tijdens 
de schoolvakanties sportkampen en 
speelpleinwerkingen voor kinderen 
en jongeren. We zijn steeds op zoek 
naar enthousiaste begeleiders om 
deze activiteiten mee vorm te geven. 
U krijgt een contract voor tijdelijke 
tewerkstelling in de socioculturele 
sector en wordt vergoed volgens 
vastgelegde tarieven.

Hebt u interesse, laat het ons dan voor 
1 maart weten via www.herentals.
be/werken-voor-sport-en-jeugd. Daar 
vindt u ook meer informatie over 
de aanwervingsvoorwaarden en de 
vergoedingen.

www.freepik.com
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Dienstencentrum  
't Convent

Computerlessen op maat van 
senioren

Dienstencentrum 't Convent biedt 
computerlessen aan voor 55-plussers, 
zowel in het Begijnhof als in het 
Dorpshuis van Noorderwijk. De 
beginnerscursus vindt plaats op 
maandag of woensdag van 9.30 uur tot 
12 uur, de vervolgcursus op maandag 
van 13.30 uur tot 16 uur of op vrijdag 
van 9.30 tot 12 uur. Verder kunt u kiezen 
voor gespecialiseerde cursussen, zoals 
Windows 10, Photoshop Elements 14, 
Photoshop Elements Workshop en 
de cloud. Op vrijdagnamiddag is 
er op beide locaties een cybercafé 
met vrije inloop. U kunt er terecht 
met uw eigen laptop. Er is altijd een 
begeleider aanwezig die u kan helpen. 
Wilt u meer informatie of wilt u zich 
inschrijven, neem dan contact op met 
het dienstencentrum.

Luister naar uw lichaam

Zoekt u een manier om tot rust te ko-
men? Dienstencentrum ’t Convent 
organiseert een bewegingsreeks geba-
seerd op oosterse bewegingsleren. De 
lessen vinden plaats op maandag van 
14 tot 15.30 uur op de zolder van het 
Oud Gasthuis (Nederrij 133/A). Er zijn 
geen lessen tijdens de schoolvakanties. 
Per les betaalt u 1 euro. Draag makke-
lijke kleding en sportschoenen. Blote 
voeten mogen ook. 

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

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.

Op zondag 14 januari vertrekt de wandeling aan ’t Haveke (Noordervaart 45), op 21 januari 
aan de Zuuten Inval (Bovenrij 80) en op 28 januari aan Den Brigand (Bovenrij 59). De volledige 
kalender vindt u op www.herentals.be/winterwandelingen en in de brochure bij de dienst 
toerisme.

Gedichtendag - De Bres Dicht 

Naar aanleiding van Gedichtendag organiseert de bibliotheek op dinsdag 30 januari een 
muzikale poëzievoorstelling. Voor het poëzieproject De Bres Dicht schreven klassieke celliste 
Iris Thissen en singer-songwriter Teun De Voeght samen muziek rond tal van gedichten van 
bekende en minder bekende dichters. Zo komen onder meer gedichten aan bod van Herman 
De Coninck, Paul van Ostaijen, Sylvia Plath en Randall Jarrell. De voorstelling start om 20 uur. De 
toegang is gratis maar u moet zich wel vooraf inschrijven.

Meer informatie en inschrijvingen: bibliotheek Herentals, Gildelaan 13,
tel. 014-85 97 50, bibliotheek@herentals.be

Driekoningenwandeling in Noorderwijk

Op zondag 7 januari is iedereen welkom op de gezinsvriendelijke Driekoningenwandeling 
in Noorderwijk. De wandeling vertrekt dit jaar om 14 uur aan het oude zwembad achter de 
Sint-Bavokerk. U betaalt 2 euro, een opwarmertje onderweg is inbegrepen. De heemkring 
Nortrevic houdt die namiddag ook het feestzaaltje van het oude zwembad open. U kunt er 
gezellig bijpraten bij een drankje. Vanaf 14 tot 18.30 uur zijn er frikadellen met krieken 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 van Jules Van Olmen. Vermeld uw 
naam en het aantal personen.

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

Workshop en cursus improvisatietheater

Improvisatietheater is theater waarbij de spelers het verhaal en de dialogen ter plekke verzinnen. 
Ze stappen het podium op met maar enkele gegevens, zoals de locatie en het soort personage, 
en de rest komt tijdens het spel. Wilt u dit ook eens uitproberen, kom dan op zaterdag 6 januari 
naar De Boekerij op de Molekens (Berkenlaan 9). Van 10 tot 16 uur kunt u er een workshop 
improvisatietheater volgen. Deelnemen kost 30 euro. Wie de smaak te pakken heeft, kan zich 
ook inschrijven voor de twaalfdelige lessenreeks. Die gaat van start op 19 januari. De lessen 
vinden telkens plaats op vrijdag van 19.45 uur tot 22.15 uur, ook in De Boekerij.

Meer informatie en inschrijvingen: www.improtheater.be

AANKONDIGINGEN



januari 201814

Klara in deSingel

Cultuurzender Klara neemt op zaterdag 
27 januari voor de zevende keer heel 
deSingel in met een overweldigend 
muzikaal programma. Het Davidsfonds 
en de Gezinsbond van Herentals leg-
gen een bus in die u heen en terug 
brengt. De bus vertrekt om 10.45 uur 
aan het administratief centrum  
(Augustijnenlaan 30). Deelnemen kost 
38 euro. Leden van het Davidsfonds 
of de Gezinsbond en houders van 
een Vrijetijdspas betalen 33 euro. Op  
www.desingel.be vindt u het program-
ma van deze muzikale dag.

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

Vuurfeest van 
kwb Sint-Jan
 
Op zaterdag 6 januari vindt het vijfde 
vuurfeest van kwb Sint-Jan plaats op de 
hoek van Krakelaarsveld en Veldhoven. 
Vanaf 18.30 uur kan iedereen rond de 
knappende houtvuren samen  genieten 
van een hapje en een drankje, gezellig-
heid en goede wensen. De opbrengst 
gaat naar het goede doel. Omdat het 
vuurfeest dit jaar samenvalt met Drie-
koningen, zijn verklede zangertjes ook 
meer dan welkom.

Meer informatie:
krakel.janss@telenet.be,
gsm 0472-93 36 80

Tai chi helpt lichaam en 
geest te ontspannen

Centrum OJO organiseert lessen tai chi 
in kOsh Campus Scheppersstraat (via 
Sint-Jansstraat 144). Tai chi is een Chine-
se bewegingsleer die lichaam en geest 
helpt te ontspannen. Op woensdag 10 
januari om 20.45 uur bent u welkom op 
een gratis proefles en demonstratie.

Meer informatie: Inge Van den Eynde, 
tel. 014-51 98 20, www.centrumojo.be

Dag meneer De Wilde

Jan De Wilde is een kleinkunsticoon. Hij werd 
het na zijn eerste tv-optreden in 1965 en hij 
is het ook nog in 2018. Moeiteloos behield hij 
zijn status, dankzij liedjes zoals Joke, Een vrolijk 
lentelied en Fanfare van honger en dorst. Voor 
zijn theatertour Dag meneer De Wilde pakt Jan 
groots uit. Samen met zijn vrienden, een bende 
talentvolle muzikanten met een lange staat van 
dienst, zorgt hij voor een reeks hartverwarmende 
concerten. Op zaterdag 6 januari om 20 uur staan 

ze in cultuurcentrum ’t Schaliken. Een ticket (20 euro) kunt u bestellen bij het cultuurcentrum 
(Grote Markt 35, tel. 014-21 90 88, www.schaliken.be).

Gezellige spellendag van de Gezinsbond

Op zaterdag 20 januari organiseert de Gezinsbond van 
Herentals de derde editie van de gezelschapsspellendag 
op de zolder van het Oud Gasthuis (Nederrij 133/A). 
Iedereen is welkom: leden en niet-leden, jong en oud. 
Vanaf 15 uur is er een aanbod voor de jongere spelers. 
Later op de dag en ’s avonds is er een ruim spellenbuffet 
voor volwassenen. De toegang bedraagt 1 euro per 
kind en 2 euro per volwassene. Er zijn drankjes tegen 
democratische prijzen en rond etenstijd kunnen de 
liefhebbers pizza bestellen.

Meer informatie en inschrijvingen: gezinsbondherentals.be/spellendag,
kids.gezinsbondherentals@gmail.com

Katana Do voor iedereen

In januari start Makoto Jutsu Do met de 
stijlgroep Makoto Katana Do, de kunst van 
het Japanse zwaardvechten. De lessen vinden 
plaats op maandag van 19 tot 20 uur in de 
dojo van Sport Vlaanderen (Vorselaarsebaan 
60). Iedereen vanaf zestien jaar kan meedoen. 
Ervaring met andere gevechtssporten is niet 
noodzakelijk.

Wilt u graag kennismaken met Katana Do, 
kom dan naar het opendeurweekend op 13 en 
14 januari, telkens van 13 tot 16 uur. U krijgt 
er meer informatie en u kunt deelnemen 
aan een gratis proefles. Schrijf u in via www.
makotojutsudo.com.

Meer informatie: Julius Verachtert, 
juul.verachtert@makotojutsudo.com,
gsm 0474-03 61 50

AANKONDIGINGEN
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Nieuwe beginnerscursus 
yoga

Seva Yoga Kempen organiseert yogales-
sen in de turnzaal van vrije basisschool 
(W)Onderwijs (Nonnenstraat 14-16, 
toegang parkeerterrein via de Koppe-
landstraat). Op donderdag 1 februari 
om 19.30 uur start er een nieuwe be-
ginnerscursus. De eerste les is vrijblij-
vend en gratis. Inschrijven voor de rest 
van het jaar kan op het einde van de 
les of later. Breng uw eigen mat en een 
handdoek mee en draag losse kleding. 

Meer informatie: Seva Yoga Kempen, 
tel. 014-21 06 76, info@sevayoga.be 
of op http://sevayoga.be/

Quiz van de Herentalse 
Badmintonclub

De Herentalse Badmintonclub organi-
seert op zondag 14 januari haar tiende 
familiequiz in zaal ‘t Hof. De quiz be-
gint om 14 uur. Vorm een ploeg van 
zes of minder personen en schrijf u 
voor 13 januari in via contacteerhbc@
gmail.com. Vermeld uw ploegnaam en 
het telefoonnummer van de verant-
woordelijke. Deelnemen kost 18 euro 
per ploeg. 

AANKONDIGINGEN

Toast Literair

Op zondag 21 januari om 9.30 uur ontvangt 
Davidsfonds Herentals u op een gezellige, literaire 
brunch in hotel Karmel (Grote Markt 39). Tijdens het 
eten diept Kris De Smet, een van de oprichters van 
De Nieuwe Snaar, sappige anekdotes op uit het rijke 
tourneeleven van de groep. Journalist Bart Lamers 
brengt een aantal van zijn columns met hun typische 
nostalgische ondertoon. Afsluiten doen we met de 
prijsuitreiking van de Junior Journalist wedstrijd. 
De toegang bedraagt 30 euro. Houders van een 
Davidsfonds Cultuurkaart of een Vrijetijdspas betalen 
25 euro.

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

BOG. Een poging het leven te herstructureren

BOG. Een poging het leven te herstructureren vormt 
een bijzondere levensvertelling vol herkenbare en 
soms confronterende situaties uit alle levensfasen. De 
ene keer humoristisch, de andere keer emotioneel, 
maar elke keer diepmenselijk. Het leven zoals u 
het nog nooit zag: gestructureerd, samengevat en 
opgelijst aan de hand van werkwoorden. En dat in 
één uurtje theater.

De spelers van Theaterspektakel en Theaterling 
maakten een eigen voorstelling van de tekst van BOG. 
Ze spelen op 20, 21, 26 en 28 januari en op 2, 3 en 
4 februari in de Kamertheaterzaal van ’t Hof (Grote 
Markt 41). De toegang bedraagt 9 euro. U kunt uw 
tickets bestellen bij cultuurcentrum ’t Schaliken (tel. 
014-21 90 88, http://tickets.schaliken.be).

Meer informatie: www.theaterspektakel.be

Nieuwjaarsconcert in de Zandkapel

Davidsfonds Noorderwijk-Morkhoven organiseert 
voor de vierde maal een sfeervol nieuwjaarsconcert 
in de Zandkapel in Noorderwijk. Veerle en haar zoon 
Sebastian vormen samen het muzikale duo Muzant. 
Op accordeon en viool brengen zij pareltjes uit 
de muziekliteratuur. Het optreden vindt plaats op 
zondag 14 januari om 15.30 uur en wordt gevolgd 
door de traditionele nieuwjaarsreceptie. Een 
kaart kost 15 euro. Houders van een Davidsfonds 
Cultuurkaart betalen 10 euro. U kunt de kaarten 
kopen aan de balie van cultuurcentrum ’t Schaliken 
(Grote Markt 35) of door het bedrag te storten op 
rekening BE66 7333 3112 0543.

Meer informatie: Jos Vermeulen, tel. 014-26 24 07
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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.

Van 06/12 
tot 27/01

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

Van 08/12 
tot 28/01

TENTOON Guy Van Leemput – Origine / Kasteel Le Paige / Op vrijdag, 
zaterdag en zondag van 14 tot 17 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 31/1 FUIF Open Up New Year / Zaal ’t Hof

FUIF Kiss Me On NYE / Sporthal Noorderwijk

DO 04/01 SOCIO Alegria – Schedelmassage / Oud Gasthuis, Nederrij 133/A / 
9.30 uur / Info: gsm 0475-54 71 44

Van 05/01 
tot 28/01

TENTOON Tabula Rasa – Geen heden zonder verleden / Lakenhal /
Op vrijdag, zaterdag en zondag van 14 tot 17 uur

ZA 06/01 THEATER Workshop improvisatietheater / De Boekerij, Berkenlaan 9 
/ Van 10 tot 16 uur

MUZIEK  Jan De Wilde – Dag meneer De Wilde / cc ’t Schaliken /
20 uur

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

ZO 07/01 WANDEL Heemkring Nortrevic – Driekoningenwandeling / Feestzaal 
oud zwembad Noorderwijk / 14 uur

ZO 07/01 MUZIEK Cantabo – Vespers voor Driekoningen / Sint-Catharinakerk, 
Begijnhof / 15 uur

DI 09/01 SENIOR Grijze Panters – Worstenbrood en appelbollen / ’t Convent / 
12 uur / info: Joke, tel. 014-22 04 07

WO 10/01 SPORT Tai chi – Gratis proefles en demonstratie / kOsh Campus 
Scheppersstraat / 20.45 uur

CREA Creacafé – Decoratief hart met puzzelstukjes / De Cirkel, 
Lierseweg 132 / Van 13.30 tot 16 uur

DO 11/0 MUZIEK Yuko – Cher ami / cc ’t Schaliken / 20 uur

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

VR 12/01 THEATER Pascale Platel – Gezegend zij / cc ’t Schaliken / 20 uur

ZA 13/01 SPORT Open dag Makoto Katana Do / Van 13 tot 16 uur / Sport 
Vlaanderen, Vorselaarsebaan 60

THEATER Bumba en het magische wonderboek / cc ’t Schaliken / Om 
11 uur, 13.30 uur en 16 uur / Info: www.studio100.com

ZO 14/01 WANDEL Herfst- en Winterwandeling / ’t Haveke, Noordervaart 45 / 
14.30 uur

UiT Maandelijkse muntenbeurs van Numismatica – De munten 
van Monaco / Sint-Antoniuszaal, Kapucijnenstraat 7 / Van 
8.30 tot 12 uur

SPORT Open dag Makoto Katana Do / Van 13 tot 16 uur / Sport 
Vlaanderen, Vorselaarsebaan 60

TUIN TuinHier – Algemene vergadering / Eetzaal kOsh Campus 
Schepperstraat / 10 uur

QUIZ Quiz van de Herentalse Badminton Club / Zaal ’t Hof / 14 uur

MUZIEK Nieuwjaarsconcert Davidsfonds Noorderwijk-Morkhoven / 
Zandkapel / 15.30 uur

DI 16/01 SOCIO Familiegroep Dementie – Communicatie thuis en in het 
WZC / WZC Bremdael, Ernest Claesstraat 62 / 14 uur / Info: 
herentals@alzheimerliga.be, gsm 0477-84 40 21

DO 18/01 SOCIO Alegria – Hand- en voetmassage / Oud Gasthuis, Nederrij 
133/A / 9.30 uur / Info: gsm 0475-54 71 44

VR 19/01 VROUW Vrouwenraad: algemene vergadering en jaaroverzicht 2017 
/ Koetshuis, Stadspark / Van 13.30 tot 16.30 uur / Info: 
Louisa, tel. 014-22 00 55

HUMOR Jan Jaap van der Wal – Schoon / cc ’t Schaliken / 20 uur / 
UITVERKOCHT

ZA 20 /01 KLASSIEK Kamerfilharmonie Vlaanderen o.l.v. Herman Engels – 
Wenen, Mozart en de Strauss-dynastie / cc ’t Schaliken /
15 uur 

KLASSIEK Kamerfilharmonie Vlaanderen o.l.v. Herman Engels – 
Wenen, Mozart en de Strauss-dynastie / cc ’t Schaliken / 
20 uur / UITVERKOCHT

UiT Gezelschapsspellendag van de Gezinsbond / Oud Gasthuis, 
Nederrij 133/A / Van 15 tot 22.30 uur

THEATER Theaterspektakel en Theaterling – BOG. Een poging het 
leven te herstructureren / Kamertheaterzaal ’t Hof, Grote 
Markt 41 / 20 uur

ZO 21/01 WANDEL Herfst- en Winterwandeling / De Zuuten Inval, Bovenrij 80/ 
14.30 uur

FAMILIE Dimitri Leue en Kiyotaka Izumi / Pantalone – Eén been, één 
vleugel (+7 jaar) / cc ’t Schaliken / 14.30 uur 

UiT Davidsfonds – Toast Literair / Hotel Karmel, Grote Markt 39 
/ 9.30 uur

TUIN TuinHier – Aftreksels en gieren / Eetzaal kOsh Campus 
Scheppersstraat / 10 uur

THEATER Theaterspektakel en Theaterling – BOG. Een poging het 
leven te herstructureren / Kamertheaterzaal ’t Hof, Grote 
Markt 41 / 15 uur

DI 23/01 BLOED Bloedinzameling Rode Kruis / Parochiecentrum
Noorderwijk, Ring 27-29 / Van 17.30 tot 20.30 uur

RAAD Raad voor Maatschappelijk Welzijn / Administratief centrum 
/ 20 uur

DO 25/01 THEATER Silke Huysmans en Hannes Dereere – Mining Stories 
(Circuit X) / cc ’t Schaliken / 20 uur

 DANS Voetvolk / Lisbeth Gruwez – Lisbeth Gruwez Dances Bob 
Dylan / cc de Werft, Werft 32, Geel / 20.15 uur

SOCIO Alegria – Workshop glas graveren / Oud Gasthuis,
Nederrij 133/A / 13.30 uur / Info: gsm 0475-54 71 44

VR 26/01 LEZING Milieuadviesraad - Oude Belgen op de Heiberg, een nieuwe 
toekomst voor de Kempische heuvelrug? / Lakenhal / 20 uur

THEATER Theaterspektakel en Theaterling – BOG. Een poging het 
leven te herstructureren / Kamertheaterzaal ’t Hof, Grote 
Markt 41 / 20 uur

WERELD-
MUZIEK

Trio Da Kali / CC Zwaneberg, Cultuurplein 1,
Heist-op-den-Berg / 20.30 uur / 

JAZZ Djangofolllies 2018 - Samson Schmitt Trio / Schouwburg 
Rex, Smallestraat 2, Mol / 20.15 uur 

ZO 28/01 WANDEL Herfst- en Winterwandeling / Café Den Brigand, Bovenrij 59 
/ 14.30 uur

WOORD Jean Blaute – Boeken en Bubbels  / Lakenhal / 10.30 uur / 

THEATER Theaterspektakel en Theaterling – BOG. Een poging het 
leven te herstructureren / Kamertheaterzaal ’t Hof, Grote 
Markt 41 / Om 15 en om 20 uur

DI 30/01 FILM Dunkirk / cc ’t Schaliken / 20 uur

POEZIE De Bres Dicht / Bibliotheek, Gildelaan 13 / 20 uur

INFO Workshop onlinewinkelen / ’t Peeseeke, Lierseweg 132 / 
Van 9 tot 12 uur

WO 31/01 FILM Réparer les vivants / cc ’t Schaliken / 14.30 uur

UIT IN HERENTALS
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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 Drie-

sen, 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 Vos-

senberg / 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-Loui-
se 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.

Geboorten

03/11 Mile, zoon van Sarah Lievens en Daniel Mikulic
06/11 Lio, dochter van Shana Dierckx en Kristof Kempenaers
09/11 Thomas, zoon van Vicky Scheyltjens en Tom Ceulemans
09/11 Thor, zoon van Nienke Wijling en Jean Baeten
10/11 Elena, dochter van Michèle De Sutter en Yvan Nicasi
15/11 Kobe, zoon van Kim Dierckx en Kevin Fleerackers
16/11 Victor, zoon van Silke De Roover en Nick Vandijck
16/11 Luís, zoon van Stefanie Verbeeck en Jelle Van de Gender
18/11 Dwight, zoon van Estéfana d’Hollander en Joeri Ljüngberg
20/11 Sterre-Heavenly, dochter van Annick Claessens en
 Erwin Pottiez
21/11 Hannah, dochter Stephanie Leyssens en Jeroen Willems
24/11 Yaro, zoon van Nathalie Bonneel en Kenny Beullens
25/11 Siem, zoon van Lies Gastmans en Dennis Peeters
28/11 Amilia, dochter van Natalie Du Pont en Nik Janssens

Overlijdens

07/11 Réginald Yernaux (69)
10/11 Willy De Groof (72), echtgenoot van Maria Vercammen
11/11 Augustinus Neyens (84), weduwnaar van Anna Wouters
12/11 Gabriella Van Hooghten (88), weduwe van Lodewijk Peeters

13/11 Don Verelst (81), echtgenoot van Lea Van Hove

15/11 Paula Peeters (98), weduwe van Josephus Saelen

16/11 Emiel Hendrickx (85), weduwnaar van Olga Cornelissen

19/11 René Boons (85), echtgenoot van Simonna Janssens

19/11 Jaak Kinnaer (74)

23/11 Albertina Van Hove (93), weduwe van Ludovicus Verlinden

23/11 Karel Van den Putte Karel (84), echtgenoot van Maria Aerts

24/11 Lucianus Peeters (81), echtgenoot van Celina Van De Sande

25/11 Elza Pluys (93), weduwe van Josephus Liekens

25/11 Victor Ooms (71), echtgenoot van Jeannine Heiremans

27/11 Edwin Steele (78), echtgenoot van Suzanna Geens

29/11 Josephus Smets (91), weduwnaar van Amelia Van Looy 

Huwelijksaankondigingen

Jan Stuyck en Leen Puls

Huwelijken

Librecht Van Damme en Marie Ardui

David Vanhout en Regina Schmitz

Joris Lankers en Lesley Herbosch

Nick Heyns en Ineke Adams

BURGERZAKEN

UIT IN HERENTALS
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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 19.30 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

Mobiele Lijnwinkel
informatie

abonnementen

vervoersbewijzen

klantnummer Belbus

Iedere vrijdag van 8 tot 13 uur

Grote Markt, aan de Kerkstraat
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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

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 - Augustijnenlaan 30  014-28 50 50

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

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.

             


