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Op zondag 9 december trappen we de kerstperiode op gang! Iedereen 

is welkom op de Grote Markt voor een gezellige, traditionele kerst-

markt. Van 14 tot 19 uur staat de noordkant van de Grote Markt vol 

kraampjes met leuke cadeautjes, originele geschenken en winterse 

lekkernijen. T-Trio luistert de markt op met aangename muziek en 

voor kinderen is er leuke animatie, waaronder een grimestand. En 

natuurlijk komt ook de Kerstman op bezoek.

Op de zuidkant is het van 14 tot 21 uur aangenaam vertoeven. 

Herentalse verenigingen baten er kraampjes uit met hapjes en 

dranken zoals glühwein, jenever en warme chocolademelk. Vanaf 18 

uur zorgt DJ BEX voor de nodige ambiance. 

Ook de winkels in het stadscentrum zijn open. Combineer de kerst-

markt met een dagje shoppen of spring even binnen bij de dienst 

toerisme voor Helemaal Herentals Kadocheques.

Kerstmarkt in Noorderwijk

Op vrijdag 14 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 6 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.

Geniet van de kerstsfeer op de kerstmarkten

Kerstmis in de stad

Prettige eindejaarsfeesten en een goei 2019 voor iedereen 

De eindejaarsperiode breekt aan. Voor velen onder ons is dit de 

gezelligste tijd van het jaar. Gezellig winkelen met de familie, lekker 

tafelen met vrienden en een kerstconcert of winterwandeling meemaken. Het kan allemaal 

in Herentals, want onze Keizerstede is ook in de winter een aangename stad, waar winkel-

plezier, amusement en cultuur hand in hand gaan. In deze Stadskrant vindt u alle activiteiten 

waar u ongetwijfeld uw gading in vindt.

Eindejaar: ook een moment om even terug te blikken op het (weeral snel vervlogen) 

afgelopen jaar. Even bezinnen over wat er gepasseerd is, maar hopelijk ook reikhalzend 

vooruitkijken naar wat er in 2019 komen gaat. Nieuwjaar: een moment om elkaar terecht 

alle goeds te wensen, evenals het moment om voor onszelf een aantal goede voornemens 

uit te drukken. Ik duim ervoor dat alle wensen en alle goede voornemens stand houden en 

bewaarheid worden in het nieuwe jaar. Mijn wens is alvast dat het ook in 2019 aangenaam 

wonen, werken, vertoeven zal zijn in Herentals, Noorderwijk en Morkhoven. Ik wens 

iedereen namens het stadsbestuur een prettig eindejaar en een goei 2019 toe.

Uw burgemeester
Jan Bertels



Hakhoutbeheer langs gewestwegen en autosnelwegen

De komende maanden voert het Agentschap 

Wegen en Verkeer (AWV) hakhoutbeheer uit 

langs de gewestwegen en autosnelwegen. De 

bomen worden daarbij afgezaagd op een 

tiental centimeter boven de grond. Dat lijkt 

op het eerste gezicht een drastische maatre-

gel, maar na enkele maanden komen er 

alweer nieuwe scheuten uit de stompen 

tevoorschijn. Hakhoutbeheer zorgt zo voor 

een verjonging van de beplanting in de berm 

en voor een verrijking van het ecosysteem. 

Dankzij het hakhoutbeheer komt er opnieuw 

veel licht op de bodem, waardoor voorjaars-

bloeiers en andere planten beter groeien. 

Daarnaast zorgt hakhoutbeheer ook voor een grotere verkeersveiligheid. Oudere bomen met 

overhangende takken kunnen de zichtbaarheid op de weg immers beperken. Bovendien kunnen 

dode takken bij sterke wind op het wegdek terechtkomen. Hakhoutbeheer helpt dat voorkomen. 

 informatie over waar en wanneer 

het hakhoutbeheer plaatsvindt.

Op www.wegenenverkeer.be/hakhoutbeheer vindt u meer
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Aankondigingen voor de Stadskrant van januari 

moeten uiterlijk op maandag 3 december bij de 

redactie zijn. De redactie heeft het recht 

inzendingen te weigeren, in te korten en te 

wijzigen.

DRUK: Drukkerij Bulckens
®Gedrukt op 100 % 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.

Leertuin

Afvalkalender 2019 vanaf 10 december 
in de brievenbus
 
Tussen 10 en 15 december valt de nieuwe afvalkalender in de 

brievenbussen. Op deze kalender vindt u alle vertrouwde 

informatie terug, zoals de ophaaldata en sorteerregels. Let wel op: 

voor een aantal straten in het centrum van Herentals veranderen 

de ophaaldagen. Kijk zeker op de achterzijde van de afvalkalender 

om te zien in welke sector uw straat volgend jaar ligt. Bewoners 

van de betrokken straten die zich aangemeld hebben op 

www.mijndiftar.be ontvangen in de week van 10 december ook 

nog een persoonlijk mailbericht.

Geen afvalkalender ontvangen? Laat het ons weten via 

www.herentals.be/afvalkalender of tel. 014-28 50 50. 

Meer informatie: www.herentals.be/afvalkalender

Meldpunt waterlopen

De provincie Antwerpen, beheerder van maar liefst 2.400 kilometer onbevaarbare waterlopen, 

heeft een vernieuwd meldpunt gelanceerd. Om het beheer van de waterlopen in goede banen te 

leiden, is extra informatie niet alleen welkom, maar ook van groot belang. Meldingen van 

wakkere burgers helpen de provincie immers tijdig in te grijpen bij problemen. En zo kan erger 

vaak voorkomen worden.

Ziet u iets ongewoons in of rond het water, zoals zwerfvuil, overmatige plantengroei of een 

obstakel in de beek? Dan kunt u dit via www.meldpuntwaterlopen.be aan de provincie melden. 

Uw melding wordt meteen opgevolgd en u wordt ook op de hoogte gehouden van de stand van 

zaken. Onze leefomgeving kan er alleen maar beter op worden!
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Laat de winter uw pasfoto's niet bederven!

Als u een nieuwe foto laat maken voor uw identiteitskaart of paspoort, vergeet dan niet om uw 

winterjas of sjaal uit te doen. Als uw kraag of sjaal te ver boven uw schouders uitsteekt, kan het 

immers zijn dat uw kin niet volledig zichtbaar is, of lijkt het alsof er een voorwerp op de achter-

grond staat. Uw foto voldoet dan niet aan de internationale kwaliteitseisen, en dat kan voor 

problemen zorgen bij controle aan de grensposten. De medewerkers van het stadsloket mogen 

de foto niet aanvaarden en moeten u vragen om een nieuwe te laten maken.

Meer informatie: www.herentals.be/paspoort

Gevelbanken brengen mensen samen

Wist u dat de best renderende bank een zitbank is? Toch zeker als het rendement uitgedrukt mag 

worden in gezelligheid en geluk. Een zitbank brengt mensen samen. Letterlijk, maar ook 

figuurlijk. Voor oudere mensen maakt ze vaak het verschil tussen zelfstandig zijn of afhankelijk 

van anderen. Zitbanken hakken afstanden in stukjes, zodat mensen onderweg naar de 

buurtwinkel of het koffiehuis even op adem kunnen komen.

De Herentalse Gemeentelijke Commissie Ruimtelijke Ordening (Gecoro) ijvert voor meer 

leefkwaliteit in onze stad en dus ook voor meer gevelbanken in Herentals. De Gecoro begint met 

tien exemplaren die ze zomaar uitdeelt aan wie zijn gevel gastvrij ter beschikking stelt. De enige 

voorwaarde: de gevel moet grenzen aan het openbaar domein. Bent u zo'n warme mens? Stuur 

dan vóór 15 december een e-mail naar gekoro@herentals.be met uw motivatie, uw naam, adres 

en telefoonnummer.

Meer informatie: gekoro@herentals.be, gsm 0478-27 82 36, www.gevelbank.be   

Premie voor
toegankelijke 
horecazaken

De stad geeft een toegankelijkheids-

premie aan horeca-uitbaters die hun 

zaak voor iedereen zo toegankelijk 

mogelijk willen maken. Belangrijk 

hierbij zijn de toegangsweg, de ingang 

en een aangepast toilet. De stad betaalt 

de volledige kostprijs van de werkzaam-

heden terug, met een maximum van 

2.000 euro. 

Meer informatie: 

www.herentals.be/toegankelijke-

horecazaken

Verpleegkunde, 
iets voor u?

Wilt u veranderen van werk, bent u 

werkloos, of bent u al zorgkundige en 

wilt u meer verantwoordelijkheid 

dragen? Dan is een opleiding tot 

verpleegkundige misschien iets voor u. 

Het tekort aan verpleegkundigen wordt 

immers steeds groter. Wie de opleiding 

succesvol afrondt, is dan ook zeker van 

een baan. Bovendien kunt u onder 

bepaalde voorwaarden rekenen op 

financiële ondersteuning van de RVA. 

Studies combineren met werk of een 

gezin is niet altijd gemakkelijk. Daarom 

is het goed om te weten dat u de 

opleiding ook dicht bij huis kunt volgen. 

Op 1 februari 2019 start het Hoger 

Instituut voor Verpleegkunde Sint-

Elisabeth (HIVSET) opnieuw met een 

opleiding HBO5-verpleegkunde in Lille. 

De praktijklessen vinden plaats in het 

woonzorgcentrum Lindelo en in het AZ 

Herentals.

Werk mee aan de toekomst van ons stadscentrum

De provincie Antwerpen werkt aan een Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan (PRUP) voor de 

Olympiadelaan en omgeving. Ruimte maken voor stedelijke functies in evenwicht met recreatie, 

natuur, erfgoed en water is daarin de uitdaging. De ideeën die voortkwamen uit de eerste 

inspraaknamiddag in september vormen het vertrekpunt van een nieuw info- en inspraakmo-

ment. Dat vindt plaats op woensdag 12 december van 19 tot 22 uur in de foyer van cultuurcen-

trum 't Schaliken (Grote Markt 35). Iedereen is welkom vanaf 18.30 uur. Schrijf u vóór 6 decem-

ber in via een e-mail naar ruimte@provincieantwerpen.be met vermelding 'inspraakmoment 

12/12'.
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Ontmoetingsruimtes bieden warmte en gezelschap

De winter is voor veel mensen een zware periode. Misschien voelt u zich wel sneller eenzaam tijdens de donkere maanden? 

Breng dan zeker een bezoekje aan een van de verschillende ontmoetingsruimtes in Herentals. U kunt er terecht voor een 

gezellige babbel, een middagmaal, cursussen en activiteiten.
K

le
u

te
rs

Convent2

Augustijnenlaan 26/1 tel. 014-28 20 00

www.herentals.be/convent2

Open op werkdagen van 9 tot 17 uur

Een ontmoetingsplaats met speciale 

aandacht voor ouderen, personen met 

een handicap, nieuwkomers en mensen 

in armoede.

Ÿ buurtwerking en gezellige cafetaria

Ÿ bingo, petanque, kaarten

Ÿ taalcursussen, vormingsactiviteiten 

en 

– 

hobbyateliers

De Dorpel

Boerenkrijglaan 16 tel. 014-21 40 73

www.facebook.com/dedorpel

Open op dinsdag, woensdag, donderdag 

en vrijdag van 9 tot 16.30 uur en op 

zondag van 13.30 tot 16.30 uur

Een ontmoetingsplaats waar iedereen 

terecht kan voor een persoonlijk gesprek, 

een luisterend oor of een gezellige 

babbel.

Ÿ hobbygroep elke tweede en vierde 

donderdag van de maand van 13.30 

uur tot 16.30 uur 

Ÿ Dorpelshop elke woensdag en 

vrijdag van 13.30 tot 16 uur 

Ÿ vrij computergebruik met begelei-

ding elke woensdag en vrijdag van 

13.30 tot 16.30 uur 

Ÿ lees-en-schrijfgroep elke woensdag 

van 17.30 tot 19.30 uur

Ÿ wasmachine, droogkast en douche

– 

– 

– 

– 

– 

De Cirkel

Lierseweg 132  tel. 014-24 66 93

Open op dinsdag van 13 tot 17 uur en op 

woensdag en donderdag van 10 tot 17 

uur

Een ontmoetingsplaats waar iedereen 

welkom is. Er is steeds een groeps-

medewerker aanwezig bij wie u uw 

verhaal kwijt kunt.

Ÿ iets drinken of eten voor weinig geld

Ÿ de krant lezen

Ÿ creatieve cursussen

Ÿ workshops Trashique (creatief zijn 

met afvalproducten)

Ÿ breiclub De Wollies – elke donderdag 

van 13 tot 16.30 uur

–

Vervoer nodig?

De Fakkel

Boerenkrijglaan 16 gsm 0487-99 06 23 

www.vzwdefakkel.be

Open op dinsdag, woensdag, donderdag 

en vrijdag van 9 tot 16.30 uur

Vereniging waar armen het woord 

nemen.

Ÿ themawerking elke tweede 

maandag van de maand van 9.30 tot 

11.30 uur

Ÿ informatievergadering elke vierde 

maandag van de maand van 10 tot 12 

uur

Ÿ praatcafé elke derde maandag van 

de maand om 13.30 uur

–   

 –  

 – 

– 

Wijkcentrum De Gagel

Gagelstraat 36 gsm 0493-40 91 16

www.facebook.com/

wijkcentrumdegagelzewopa

Open op werkdagen van 9 tot 16 uur 

Een initiatief van vzw Zewopa, die ervoor 

zorgt dat mensen met een beperking 

levenslang thuis kunnen blijven wonen.

Ÿ dagelijkse activiteiten

Ÿ verse soep of een warme maaltijd 

voor weinig geld

 – 

Belbus
tel. 03-218 14 94

www.herentals.be/mmc

www.herentals.be/belbus

tel. 014-28 20 00

Minder Mobielen Centrale
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Nederlands oefenen in een praatgroep

Een nieuwe taal leren is niet altijd gemakkelijk. In Herentals zijn er twee praatgroepen, Praatwijzer en deN Babbelhoek. 

Anderstaligen krijgen er de kans om samen met vrijwilligers Nederlands te praten en te oefenen. Iedereen is er welkom en 

deelnemen is gratis. De Stadskrant sprak met Nataliia en Colette van Praatwijzer. Nataliia komt uit Oekraïne en woont sinds een 

jaar in België. Colette werkt als vrijwilliger.

Nataliia, jij spreekt al goed Nederlands. Oefen je veel?

Nataliia: Ja, ik studeer veel. Elke dag zoek ik naar verschillende 

mogelijkheden om extra te oefenen. Ik ga naar de Nederlandse les en 

naar de praatgroepen. Samen met een groep Belgische mensen ga ik 

wandelen in het bos. Ook werk ik als vrijwilliger in Sint-Anna en praat 

ik met mensen die ik tegenkom op straat. Iedereen helpt me veel.

Vind je Nederlands een mooie taal? Of een moeilijke?

Waarom zouden jullie anderstaligen aanmoedigen om naar 

Praatwijzer te komen?

Nataliia: Elke taal is moeilijk. De Nederlandse taal is mooi, maar 

dialecten en afkortingen zijn moeilijk te leren. Ik begrijp mensen uit 

andere provincies niet.

Colette: Vooral onze zinsbouw en de klanken uu, ui, eu en ooi zijn 

behoorlijk moeilijk. Door het verkeerd gebruik van woorden worden 

sommige zinnen bijzonder komisch. Er wordt dan wel eens spontaan 

gelachen, maar we lachen nooit iemand uit!

 

Colette: Nederlands leren is moeilijk voor iedereen. Door te proberen 

en te dúrven praten in het Nederlands, word je weerbaarder. Het 

maakt het gemakkelijker om in contact te komen met andere 

Herentalsenaren en het geeft je uiteindelijk meer kans op de arbeids-

markt. Dat is eigenlijk de hoofddoelstelling: integratie. Bij Praatwijzer 

kan je samen met andere mensen Nederlands oefenen in een 

ontspannen, sociale sfeer. Wij staan met een groep van zeven 

gemotiveerde vrijwilligers klaar om de deelnemers te begeleiden. Je 

kan elke donderdagavond binnenlopen tussen 19 en 21 uur. Je komt 

en gaat wanneer je dat wilt. Daar ben je volledig vrij in.

Nataliia: Het leukste voor mij zijn de mensen. Ze zijn zo vriendelijk en 

behulpzaam. Ze creëren altijd een huiselijke sfeer, gecombineerd met 

een interessant leerproces en humor. De vrijwilligers weten ook 

iedereen goed psychologisch te benaderen.

Praatwijzer
Elke donderdag van 19 tot 21 uur

Nederrij 115

steven.vanthielen@acv-csc.be

gsm 0487-30 52 30
Niet tijdens schoolvakanties

DeN Babbelhoek
Elke dinsdag van 12.30 tot 15 uur

Nederrij 115

www.denbabbelhoek.be

SOCIO

Hoe zijn jullie bij Praatwijzer terechtgekomen?

Waar praten jullie zoal over?

 

Nataliia: Een jaar geleden verhuisde ik samen met mijn zoon en mijn 

man vanuit Oekraïne naar België. Mijn man kon hier aan de slag als 

technisch ingenieur. Niet lang nadat we in Herentals kwamen wonen, 

begon ik lessen Nederlands te volgen. De leerkracht vertelde mij over 

Praatwijzer. 

Colette: In de zomer van 2017 ben ik ingegaan op een advertentie in 

de Stadskrant. Het was een oproep voor vrijwilligers om anderstaligen 

te begeleiden en te stimuleren om Nederlands te praten. 

 

Nataliia: Wij praten altijd over het nieuws, het leven in België en de 

landen waar we vandaan komen. We delen ook allerlei informatie met 

elkaar.

Colette: De anderstaligen worden in twee groepen ingedeeld. Nataliia 

zit in de eerste groep, die onze taal al behoorlijk kent. Die groep praat 

inderdaad over van alles. Meestal brengt een deelnemer een 

onderwerp aan, soms spelen ze taalspelletjes of bespreken ze de 

actualiteit. De tweede groep bestaat uit mensen die nog weinig of 

niets in het Nederlands kunnen zeggen. Die groep werkt telkens rond 

een thema, zoals de kleuren, familie of dingen die ze in de kamer zien 

staan. Zij werken ook met foto's en reclamebladen om bijvoorbeeld 

voedingsmiddelen te benoemen.
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SOCIO

Praatcafé over dagopvang voor personen 
met dementie

Dagopvang voor personen met dementie en ouderen kan een erg 

belangrijke schakel zijn binnen de thuiszorg. De Werkgroep 

Dementievriendelijke Gemeente organiseert op woensdag 12 

december een gespreksavond over dit thema. Jolijn Deceulaer van 

het thuiszorgcentrum geeft uitleg over wat dagopvang juist is, 

hoeveel het kost en bij welke dagopvangcentra u terecht kunt. Ook 

Anja Schellens, de coördinator van het dagopvangcentrum in Sint-

Anna, is aanwezig om geïnteresseerden uitleg te geven. De gespreks-

avond start om 18 uur en vindt plaats in dienstencentrum Convent2.

Meer informatie: dienstencentrum Convent2, Augustijnenlaan 26/1, 

tel. 014-28 20 00

Herentals steunt de Mensenrechtendag! 
En u?

Ook dit jaar ondersteunt Herentals de eindejaarscampagne van 

Amnesty International, 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: www.aivl.be

PREVENTIE

CO, de stille doder!

Wat zijn de symptomen van CO-vergiftiging?

Tips om CO in huis te voorkomen

CO, voluit koolstofmonoxide, is een gas dat vrijkomt bij de 

onvolledige verbranding van de meest uiteenlopende brandstof-

fen (stookolie, aardgas, hout, steenkool, …). CO is kleurloos, 

geurloos en smaakloos. U merkt dus niet dat het in uw woning 

aanwezig is. Het is echter een zeer giftig en dodelijk gas. 

CO wordt wel eens een sluipmoordenaar genoemd, omdat u de 

eerste signalen van een CO-vergiftiging vaak niet herkent. U wordt 

moe en wat misselijk, u krijgt wat hoofdpijn ... Vaak denkt u dat u 

gewoon vermoeid bent en hebt u het gevoel dat u gaat indomme-

len. Daarna wordt u echter duizelig en verliest u het bewustzijn. 

Als u in dezelfde ruimte blijft, leidt dit tot een coma of zelfs de 

dood.

Wanneer u te maken krijgt met CO, open dan ramen en deuren, 

schakel het verwarmingstoestel uit en bel indien nodig het 

noodnummer 112.

Ÿ Zorg dat er voldoende lucht is in kamers met een verwarmings-

toestel of badgeiser. Een luchtrooster van 10 bij 15 centimeter 

onder aan een deur of muur kan daarvoor zorgen.

Ÿ Laat uw verwarmingstoestellen nakijken door een erkend 

technicus. Het zijn vaak defecte of slecht onderhouden 

verwarmingstoestellen die tot de ergste CO-ongevallen leiden. 

Voor een stookolieketel is een jaarlijkse onderhoudsbeurt 

verplicht, voor een gasketel is dat tweejaarlijks. Is uw schoor-

steen gekoppeld aan een centrale verwarmingsinstallatie, dan 

bent u verplicht ook die te laten onderhouden. Op www.veilig-

verwarmen.be vindt u de onderhoudsregels, wettelijke 

verplichtingen en een lijst van erkende vakmensen.

Ÿ Kijk regelmatig de vlammen van uw gastoestellen na. Blauwe 

vlammen wijzen op een goede verbranding. Gele of oranje 

vlammen wijzen op een slechte verbranding en dus op CO-

gevaar.

Inschrijvingsweek in 't Peeseeke

't Peeseeke is een openbaar computerlokaal waar u gratis initiatiecur-

sussen kunt volgen. In het voorjaar van 2019 gaan er weer een 

heleboel cursussen van start: computerwegwijs, bestanden en 

mappen, PowerPoint, Word, WhatsApp, tablets, … Van maandag 17 

tot donderdag 20 december kunt u zich tussen 13 en 16 uur ter plaatse 

inschrijven voor deze cursussen. Deelnemen is gratis. U betaalt wel 

een waarborg van 5 euro, die u na het beëindigen van de cursus 

terugkrijgt. 

Meer informatie: 't Peeseeke, Campus Spiegelfabriek, 

Lierseweg 132, tel. 014-24 66 97, www.herentals.be/peeseeke

Crea-café in De Cirkel

Zin om uw kerstcadeautjes dit jaar extra mooi te verpakken? Kom dan 

op woensdag 5 december naar het crea-café in De Cirkel (Campus 

Spiegelfabriek, Lierseweg 132). U leert er mooie papieren doosjes 

maken. Breng een snijmatje, breekmes, schaar, driehoek, meetlat en 

een stuk papier of karton van minimum 16 bij 16 centimeter mee. 

Iedereen is om 13.30 uur welkom. Deelnemen kost 2 euro. 

Meer informatie: Martine De Meyer, martine.demeyer@isom.be, 

tel. 014-24 66 93
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Meer informatie
Afdeling sport, jeugd en internationale 

samenwerking

De Vossenberg, Markgravenstraat 107 

tel. 014-21 21 86

info@herentals.be

SPORT

Zwemlessen voor volwassenen

Volwassenen die willen leren zwemmen, kunnen in het Netepark terecht. Op maandag 7 

januari 2019 start een nieuwe reeks van vijf groepslessen. De zwemlessen vinden telkens 

plaats op maandag van 20.15 uur tot 21 uur. 

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 12 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 maandag 17 december om 18 uur tot woensdag 2 januari om 18 uur via 

www.herentals.be/zwemlessen.

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.

Bowling voor 
55-plussers

Op dinsdag 18 december sluiten de 

sportieve senioren het sporteljaar af 

met een namiddagje bowlen. Wie 

wordt de kampioen van het jaar? Schrijf 

u snel in via de webshop of aan de balie 

van de sportdienst. Deelnemen kost 4 

euro.

Meer informatie: 

www.herentals.be/maandelijkse-

seniorenactiviteiten

Algemene vergadering 
sportraad

De sportraad nodigt alle sportclubs uit 

voor de algemene vergadering van de 

sportraad op donderdag 6 december 

om 20 uur in de aula van Sport 

Vlaanderen Herentals (Vorselaarse-

baan 60).
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CULTUURCENTRUM ’T SCHALIKEN

Eva De Roovere en Wim Punk 
The Skinny Genes
Zaterdag 1 december om 20 uur in de schouwburg 

Wim Punk en Eva De Roovere delen een grote 

voorliefde voor country. Zij vanwege de harmonieuze 

melodieën, hij vanwege de onderhuidse agressie die 

echte country tot échte country maakt. Hun stemmen 

smelten nu samen in een nieuw album.
 
Wim Punk was frontman van The Wolf Banes en 

schreef zijn eigen hoofdstuk in de Belpop-

geschiedenis. Eva De Rooveres echte doorbraak 

kwam er toen ze in 2006 solo ging, met haar debuut-

plaat De jager.

Toegang: 16 euro / 13 euro (Vriendenpas) / 

8 euro (Vrijetijdspas)

Revue Blanche en Stefan Hertmans 
Shelter
Vrijdag 7 december om 20 uur in de Sint-Catharinakerk (Begijnhof)

In deze voorstelling leest Stefan Hertmans voor uit zijn 

alom geprezen en bekroonde boek Oorlog en 

terpentijn. 

Het kamermuziekensemble Revue Blanche speelt 

muziekwerken van Gurney, Debussy, Eisler, Granados 

en De Falla. Dit vocaal-instrumentale ensemble heeft 

een ongebruikelijke maar bijzonder kleurrijke 

bezetting: sopraan, fluit, altviool en harp. 

Toegang: 15 euro / 12 euro (Vriendenpas) / 

7,50 euro (Vrijetijdspas)

Pieter Verelst 
Mijn broer en ik
Zaterdag 15 december om 20 uur in de schouwburg 

In Mijn broer en ik laat Pieter Verelst een spervuur van 

verhalen uit zijn absurde universum op u los. Voor u 

het weet, bent u aan zijn lippen gekluisterd terwijl hij 

immens beeldend vertelt over een boer en een mol. 

Vorig jaar zat jong en aanstormend cabarettalent 

Pieter ook in het Eén-programma Voor de leeuwen. Hij 

wordt wel eens vergeleken met een jonge Hans 

Teeuwen of Wim Helsen, maar onder al die lofbetui-

gingen bewaart hij ook zijn eigen stijl.

Toegang: 12 euro / 9 euro (Vriendenpas) / 

6 euro (Vrijetijdspas)

Esmé Bos en Bart Voet 
Wiegelied 
Zondag 16 december 
om 11 uur en om 14.30 uur 
in de schouwburg 

Wiegelied is een heerlijk, intiem 

concert voor jonge kinderen. Esmé Bos 

en Bart Voet verzamelden slaap- en 

wiegeliedjes in verschillende talen van 

over de hele wereld. Ze troosten, 

maken rustig, geven hoop en moed.

Toegang: 8 euro / 5 euro (Vriendenpas) 

/ 4 euro (Vrijetijdspas)

Croque Manouche 
Boke Hertals 
Dinsdag 18 december om 12.15 uur 
in de foyer

Croque Manouche is een vijfkoppige 

swingband, opgericht door gitaristen 

Ben van Bortel en Daniel van Espen. Zij 

brengen eigen composities en arran-

gementen van nummers van Django 

Reinhardt en Duke Ellington. De 

muzikanten zoeken hun eigen stem 

binnen het gipsyjazzgenre.

Toegang: gratis (inclusief boterham)

2,5+
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Johan Heldenbergh 
Marx 
Woensdag 19 december om 20 uur in de schouwburg (inleiding om 19.15 uur)

In Marx kijkt een van de meest invloedrijke denkers 

uit de geschiedenis terug op zijn bewogen leven en 

denken. Waarin heeft Karl Marx zich vergist? En 

waarin heeft hij gelijk gekregen? 

De filosofische monoloog wordt gespeeld door Johan 

Heldenbergh. De tekst is van Stefaan Van Brabandt, 

die ook de bejubelde theatermonoloog Socrates 

schreef. Om 19.15 uur geeft hij in de foyer een 

inleiding bij Marx.  

Toegang: 17 euro / 14 euro (Vriendenpas) / 

8,50 euro (Vrijetijdspas)

Info en tickets: 

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

Toon Tellegen en het Wisselend Toonkwintet 
Wij weten wie wij zijn …
Donderdag 20 december om 20 uur in de schouwburg 

Met Wij weten wie wij zijn … vieren jeugdauteur Toon 

Tellegen en het Wisselend Toonkwintet hun lange 

samenwerking. Ze spelen hun grootste hits. De 

muziek wordt aangevuld met nieuwe dierenverhalen 

over feestjes, jarig zijn, taarten en te zijn of niet te zijn. 

Volwassenen genieten misschien nog wel meer dan 

kinderen van Tellegens verhalen, vanwege de 

filosofische diepgang. 

Toegang: 15 euro / 12 euro (Vriendenpas) / 

7,50 euro (Vrijetijdspas)

Koen Buyse 
My Works, Classics & Heroes
Vrijdag 21 december om 20 uur in de schouwburg

 
My Works, Classics & Heroes is een reis langs de 

kronkelige, mooie en soms donkere muzikale 

gedachten van Koen Buyse. 

De frontman en songwriter van Zornik brengt eigen 

songs en klassiekers van zijn helden op een pure, 

onversneden en eigen wijze. Een gitaar, piano en een 

stem ... meer is er niet nodig om de essentie van een 

song te doen weerklinken.    

 

Toegang: 16 euro / 13 euro (Vriendenpas) / 

8 euro (Vrijetijdspas)

Claudia Zen Karan 

Dadels en melk
Van vrijdag 21 december 2018 tot en 

met zondag 27 januari 2019 

in de Lakenhal

Open op vrijdag, zaterdag en zondag 

van 14 tot 17 uur

EXTRA

 
Claudia Zen Karan is een beetje van dit 

en een beetje van dat, maar vooral 

Indonesisch. In 2000 vestigde zij zich in 

Antwerpen, waar ze in 2014 de 

overstap maakte van grafisch naar 

fotografisch werk. De mensen zeggen 

dat Claudia Zen Karan eigenlijk 

schrijfster is, maar dan eentje die 

vermomd is als fotografe. Ze schrijft 

over autisme, over de ramadan, over 

afkomst en over Marokkaanse bruilof-

ten. De toegang is gratis.

Op donderdag 20 december om 20 uur 

geeft Claudia Zen Karan de lezing PS: ik 

heb AS(s) in de Lakenhal. De toegang 

bedraagt 3 euro.



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.

Op zondag 9, 16 en 23 december zijn de winkels open van 13 tot 17.30 uur. De Zandstraat is 

verkeersvrij, dus u kunt rustig langs de winkels kuieren. Op zaterdag 15 en zondag 16 

december rijdt de Kerstman om 14 uur in een koets door de winkelstraten en deelt hij 

wafeltjes uit. Van 14.30 uur tot 16.30 uur staat hij aan de Lakenhal, waar hij graag met u op de 

foto gaat.

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.

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 9, 16 en 23 december van 13 tot 17 uur en op maandag 24 en 31 december 

van 9 tot 12 uur.

Winkels open op zondag 9, 16 en 23 december

Win een auto met de eindejaarsactie van de Herentalse handelaars

Helemaal Herentals Kadocheques, het ideale geschenk
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De academie maakt het gezellig

Op woensdag 19 december is de Stedelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans (Hikstraat 28) 

weer gevuld met gezelligheid en sfeervolle kerstklanken. De leerlingen en leraren treden op in de 

verschillende lokalen en op het binnenplein. Iedereen is welkom vanaf 18 uur. U kunt er zich 

verwarmen met soep, chocolademelk en glühwein. 

U zijt wellekome

Op woensdag 26 december om 19 uur 

bent u welkom op het kerstconcert U 

zijt wellekome in de Sint-Bavokerk in 

Noorderwijk. Het concert is een 

organisatie van het Davidsfonds en de 

zangverenigingen Canta Libre en Sint-

Cecilia. De koren brengen onder leiding 

van hun respectievelijke dirigenten 

Sigrid Van Beylen en Agnes Peeters 

mooie kerstliederen met veel ruimte 

voor samenzang. Paul Van Hove zorgt 

voor de bindteksten tussen de liederen 

door. Na het concert kunt u genieten 

van een kerstdrankje. De toegang 

bedraagt 5 euro. De winst gaat naar 

Ziekenzorg Noorderwijk.

Kerstconcert Flanders 
Gospel Choir

Op zaterdag 15 december treedt het 

Flanders Gospel Choir op in de 

evangelische kerk Levende Hoop 

(Markgravenstraat 82). De deuren gaan 

open om 19.30 uur. De toegang is gratis.

Eindejaarsactie van Bond Zonder Naam

Tijdens de eindejaarsperiode verkoopt Bond Zonder Naam mooie, betekenisvolle geschenken 

op de kerstmarkt in Herentals en in de huiswinkel van de familie Horemans - Van Lommel. Naast 

de nieuwe kalender voor 2019 vindt u er kaarsen, boeken, dekens en nog veel meer. De kalender 

kost 12 euro en is ook te koop bij de dienst toerisme (Grote Markt 35). Met de opbrengst maakt 

Bond Zonder Naam een warm verschil voor mensen in nood.

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

www.bzn.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 26 december. Iedereen is om 

14.30 uur welkom aan het parkeerter-

rein aan Kruisberg. Deelnemen is gratis 

en inschrijven is niet nodig. Is het slecht 

weer en twijfelt u of de wandeling 

doorgaat, stuur dan even een berichtje 

naar 0496-97 88 79.

Op donderdag 27 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 

gratis mee op deze acht kilometer lange 

tocht.
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Cadeaudagen van Oxfam Wereldwinkel

Wijnproefavond

Wereldfilm

De kerstmarkt zou niet meer compleet zijn zonder de cadeaudagen van de Wereldwinkel. Die 

vinden dit jaar plaats op zaterdag 8 en zondag 9 december in de foyer van cultuurcentrum 't 

Schaliken, telkens van 10 tot 17 uur. U vindt er een grote keuze aan kunst, juwelen, 

speelgoed, eten en wijnen. Met een geschenk van Oxfam maakt u iedereen blij, ook de 

producenten in het Zuiden. In het wereldcafé kunt u bovendien genieten van lekkere 

proevertjes en een gratis drankje.

Wilt u zeker weten dat de wijnen van de Wereldwinkel niet enkel fair trade maar ook lekker 

zijn? Kom dan op vrijdag 7 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.

Op zaterdag 8 december kunt u in de schouwburg een voorstelling van de film On Wheels 

bijwonen. 

On Wheels is een Braziliaanse familiefilm over vriendschap en de zoektocht naar een eigen 

plek. Lucas is een gesloten jongen die door een ongeval in een rolstoel terechtkwam. Laïs lijkt 

wel zijn tegenpool: uitbundig, brutaal en eigenwijs. Zij woont bij haar moeder en mist een 

vader in haar leven. Laïs overhaalt Lucas om samen op zoek te gaan naar haar vader. Met 

alleen een foto van de opvallende vrachtwagen van haar vader op zak, trekken de twee naar 

een truckerscafé, een eind weg van huis …

Meer informatie: www.oww.be

De film begint 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. 

Kerstwandeling door Herentals

De jaarlijkse kerstwandeling vindt plaats op zondag 30 december. Gedurende 2,5 uur 

gaat u op verkenning door onze mooie stad, die dan prachtig ondergedompeld is in 

de kerstsfeer. We houden halt op enkele pittoreske plaatsen voor een vertelling, 

een muziek- of een zangoptreden. Onderweg kunt u genieten van soep, glühwein 

en warme chocolademelk. Kortom, een mooi moment om samen te beleven.

Om het half uur vertrekt er een groep wandelaars aan de Lakenhal. De 

eerste groep vertrekt om 16 uur, de laatste om 18 uur. Deelnemen kost 

4 euro, kinderen tot twaalf jaar betalen 2 euro en krijgen er een leuk 

gadget bovenop. Inschrijven kan vanaf dinsdag 4 december via 

www.herentals.be/kerstwandeling of bij de dienst 

toerisme (Grote Markt 35).

Kerstconcert van de 
Herentalse koren

Op zaterdag 15 december houden de 

Herentalse koren voor de tiende maal 

een gezamenlijk kerstconcert. De 

Gagel, het Koninklijk Sint-Franciscus-

koor, Canta Libre en Vocaal Ensemble 

Markant brengen een afwisselend 

programma met traditionele en 

hedendaagse kerstliederen. Het 

Heggekoor en kinderkoor Hartendief 

uit Poederlee geven een gastoptreden 

en ook de woordklas van de Stedelijke 

Academie voor Muziek, Woord en Dans 

is van de partij. De leerlingen brengen 

tussen de muzikale optredens door 

poëzie en korte verhalen rond Kerstmis.

Het concert vindt plaats op zaterdag 15 

december om 19.30 uur in de Sint-Jan-

de-Doperkerk op de Molekens. Kaarten 

kosten 10 euro in voorverkoop en 12 

euro aan de kassa. Na het concert bent 

u welkom voor een drankje (waarvan 

de opbrengst naar De Dorpel gaat) in de 

turnzaal van de Leertuin.

Meer informatie en tickets: 

www.ensemblemarkant.be, 

gsm 0478-48 89 76





Het verhaal van Apollo 8

Vijftig jaar geleden vlogen drie Amerikaanse 

ruimtevaarders voor het eerst naar de maan. 

Nooit eerder zag een mens van zo dichtbij het 

maanoppervlak, al stond een landing nog niet 

op het programma. Op zaterdag 22 december 

vanaf 14 uur kunt u deze historische vlucht 

herbeleven in het Koetshuis in het Stadspark. 

De droge feiten worden aangevuld met 

anekdotes, foto's en filmbeelden. 

Het evenement is een organisatie van ASH 

Polaris. Leden betalen 5 euro, niet-leden 10 

euro. Er is plaats voor veertig deelnemers. Snel 

inschrijven is de boodschap.

Meer informatie en inschrijvingen: www.ashpolaris.vvs.be
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Het Groot Dictee Heruitgevonden

In 2016 kon u voor de laatste keer naar het 

Groot Dictee der Nederlandse taal op televisie 

kijken. Een jaar later vond de bibliotheek van 

Mechelen het Groot Dictee echter opnieuw uit 

en met succes. Dat succes is ondertussen 

overgewaaid naar heel Vlaanderen. Op 

vrijdagavond 7 december kunt u in meer dan 

zestig bibliotheken deelnemen aan het Groot 

Dictee Heruitgevonden. Ook Bibliotheek 

Neteland doet mee. U bent om 20 uur welkom 

in de eetzaal van kOsh Campus Scheppersstraat 

(Scheppersstraat 9).

Het Groot Dictee Heruitgevonden is een dictee 

voor een breed publiek. Het gaat niet alleen om 

correct spellen. Taalplezier en creativiteit staan 

centraal. De jonge auteur Ans De Bremme 

schreef de tekst en studenten van de Stedelijke 

Academie voor Muziek, Woord en Dans lezen hem voor. Christophe Lambrecht verzorgt de 

presentatie.

Het aantal deelnemers is beperkt, dus is vooraf inschrijven noodzakelijk. Dat kan via 

https://nete.land/grootdictee of aan de balie van de bib.

Meer informatie: bibliotheek, Gildelaan 13, tel. 014-85 97 50, https://nete.land/grootdictee

Kinderyoga 

Gezinsbond Herentals organiseert 

vanaf januari een reeks van acht sessies 

kinderyoga onder leiding van een 

enthousiaste en ervaren kleuterjuf. De 

lessen vinden plaats op woensdagna-

middag in de kleine zaal van De 

Vossenberg. Kinderen van zes tot tien 

jaar oefenen van 14 tot 15 uur, kinderen 

van drie tot zes jaar oefenen van 15 tot 

16 uur. Deelnemen kost 33 euro. Schrijf 

snel in, want het aantal plaatsen is 

beperkt.

Meer informatie: 

gezinsbondherentals.weebly.com/ 

kleuterturnen, 

kids.gezinsbondherentals@gmail.com

Steun Twerk tijdens de 
Warmste Week

Twerk kan uw steun gebruiken. Als een 

van de meer dan duizend goede doelen 

tijdens de Warmste Week lanceert de 

vzw een eigen Chocolate4Life-actie. 

De sociale werkplaats voor mensen 

met autisme, opent in december een 

gloednieuwe administratieve ruimte in 

de Collegestraat 12. Deze ruimte dient 

ook als pop-upwinkel in populaire 

chocoladeperiodes. Van woensdag 12 

tot zaterdag 22 december kunt u er uw 

eindejaarschocola aankopen zolang de 

voorraad strekt. Alle chocola zit in een 

speciale verpakking én u krijgt er een 

leuk gadget bij.

Meer informatie: 

www.chocolateforlife.be

Fest Virginia

Op zaterdag 1 december is het Fest Virginia, een fuif speciaal voor volwassenen. Onder andere dj 

Christophe Lambrecht van Studio Brussel staat achter de draaitafel in de feestzaal van kOsh 

Campus Collegestraat. De opbrengst gaat naar veertig scouts en gidsen uit Herentals die 

volgende zomer op jamboree gaan naar West Virginia. 

Meer informatie: www.jamboreeherentals.be
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Twee bekroonde kortfilms

Op maandag 10 december nodigt Heilige 

Huisjes twee jonge filmmakers uit om hun 

gelauwerde kortfilms voor te stellen. De jonge 

fotografe Selina De Maeyer maakte met haar 

kortfilm Come and See een poëtisch verhaal 

over het mysterie van de eucharistie. Hiermee 

won zij de prijs voor de beste kortfilm op het 

filmfestival van het Vaticaan. Met Julien 

Kerknawi wist Heilige Huisjes een tweede jonge 

filmmaker aan te trekken. Zijn kortfilm A Broken 

Man, met Koen De Graeve in de hoofdrol, werd bekroond op het WorldFest in Houston. Julien 

Kerknawi wordt nu reeds bestempeld als hot in Hollywood. Hij kreeg al een contract aangeboden 

om een langspeelfilm te maken gebaseerd op A Broken Man. De voorstelling start om 20 uur en 

vindt plaats in de bioscoopzaal van kOsh Campus Scheppersstraat (Scheppersstraat 9). De 

toegang bedraagt 7 euro.

Meer informatie: www.heiligehuisjes.be

Herentalse 
Geschiedkundige Kring 
stelt nieuw jaarboek 
voor

Op zaterdag 22 december stelt de 

Herentalse Geschiedkundige Kring, in 

samenwerking met vzw Ter Vesten, de 

zevenentwintigste editie van het 

Historisch Jaarboek voor. De voorstel-

ling vindt plaats om 10.30 uur in  

kasteel Le Paige (Nederrij 135). Het 

boek staat boordevol wetenswaardig-

heden over Herentals en is geïllustreerd 

met talrijke foto's en afbeeldingen.

De hoofdbijdrage gaat over de portret-

ten van vader Nicolaas Francken en zijn 

zoon Frans Francken I. Beide portretten 

staan op het schilderij Aanbidding der 

Wijzen (1629), dat te bewonderen is in 

de Sint-Waldetrudiskerk. Verder bevat 

het nieuwe jaarboek een artikel over 

het Herentalse bibliotheekwezen van 

na de Tweede Wereldoorlog (1948-

1973), een stuk over de celtic fields op 

de Heiberg en verschillende kleinere 

artikels.

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.

Tijdens de voorstelling van het jaarboek 

presenteert de Herentalse Geschied-

kundige Kring ook het nieuwe tijd-

schrift Herentaldum.

Meer informatie: 

Herentalse Geschiedkundige Kring, 

tel. 014-21 33 33, www.hgk.be 

Snow White

In de Vitrine, de galerie van de Stedelijke 

Academie voor Beeldende Kunst, kunt u een 

tentoonstelling bezoeken van het atelier 

beeldhouwen en ruimtelijke kunst. De titel 

Snow White verwijst niet naar het bekende 

sprookje van de gebroeders Grimm, maar naar 

de prachtige overdaad aan wit in de getoonde 

beelden. De tentoonstelling tracht de eigenheid 

en explosieve energie van een beeldhouw-

atelier over te brengen op de toeschouwer.

De vernissage vindt plaats op dinsdag 4 december om 20 uur. De tentoonstelling is open van 

woensdag 5 december tot zaterdag 9 februari op maandag, dinsdag en woensdag van 14 tot 21 

uur en op zaterdag van 9 tot 12.30 uur. Tijdens de kerstvakantie is de Vitrine gesloten.

Meer informatie: Stedelijke Academie voor Beeldende Kunst, Markgravenstraat 89, 

tel. 014-28 51 55, www.herentals.be/kunstacademie

Numismatica legt de sporthal vol munten

Voor de vijftiende keer organiseert de 

Herentalse muntenclub Numismatica de 

internationale muntenbeurs Coin Event. Op 

zondag 9 december komen meer dan honderd 

standhouders uit zeven verschillende landen 

naar sporthal De Vossenberg (Markgraven-

straat 107). Zij zorgen voor een uitgebreid 

aanbod van munten, biljetten, penningen en 

medailles. De beurs is open van 8 tot 15 uur. Om 

11 uur kunt u een lezing over Romeinse 

muntschatten bijwonen. De toegang bedraagt 2 euro, kinderen mogen gratis binnen.

Meer informatie: rudy.dillen@telenet.be, www.numismatica-herentals.be

JEUGDJEUGDAANKONDIGINGEN
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BURGERZAKEN

Geboorten

Overlijdens

Huwelijken

26/09 Vik, zoon van Liesbeth Hoeylaerts en Koenraad Swinnen
27/09 Emmalie, dochter van Vicky Janssens en Tom Pauwels
29/09 James, zoon van Evelien Van Camp en Jeffrey Dierckx
29/09 Maurice, zoon van Marlies Verellen en Bob Huyskens
29/09 Mishka, zoon van Michèle Vekemans en Majvil Bajrami
03/10 David, zoon van Monica Fordjour en Adjei Sadik
03/10 Farzana, dochter van Lucky Akter en Mohammed Miah
05/10 Mia, dochter van Sylvie Schelles en Koen Dirickx
05/10 Arnout, zoon van Sylvie Schelles en Koen Dirickx
07/10 Jagoda, dochter van Katarzyna Wozna en Daniel Wozny
11/10 Mickey, zoon van Josephine Anyimah
16/10 Chimaobim, zoon van Stephanie Kabah-Osuji en Alex Kabah
16/10 Kayden, zoon van Eunice Akrofi en Joel Ampong
17/10 Kira, dochter van Anouchka De Wachter en Pieter Lauwers
17/10 Oonah, dochter van Sofie Van der Flaes en Abdelhamid 

Zankar
18/10 Vik, zoon van Stephanie Vandoninck en Benjamin Van Beek
21/10 Erica, dochter van N'Da Boua
22/10 Senne, zoon van Samantha Van den Heuvel en Maarten 

Verwimp
24/10 Oscar, zoon van Lies Vits en Jens Henderickx
24/10 Elias, zoon van Thamara Schrijvers en Yassin Tabla
24/10 Luan, zoon van Shyhrete Berisha en Ramadan Berisha
26/10 Marie, dochter van Jolien Borgmans en Rob Gybels

02/10 Koen Lievens (51)
03/10 Olga Peeters (75)
04/10 Magdalena Goyvaerts (61), echtgenote van Frans Neyens
06/10 Julia Mols (93), weduwe van August Van der Schraelen
07/10 Emile Van Meerbeek (95), echtgenoot van Astrid Poelmans
08/10 Maria Bakelants (85), echtgenote van Carolus Dams
08/10 Mihajlo Ateljevic (83), weduwnaar van Juroslava Ateljevic
08/10 Willy Cavens (78), weduwnaar van Elisabeth Ingenhoven
09/10 Julia De Smedt (93)
09/10 Jozef Horemans (95), weduwnaar van Maria Maes
13/10 Yvonne Clissen (92), weduwe van Jozef Horemans
13/10 Gabrielle Bogaerts (84), weduwe van Karel Hermans
18/10 Jozef Maes (84), echtgenoot van Maria Belmans
18/10 Michel Van Schoubroeck (79), echtgenoot van Francine 

Bracq
22/10 Mariette Leemans (87), weduwe van Ludovicus Verachtert
23/10 Maria Claes (88), weduwe van Josephus Turlinckx
23/10 Francina Dierckx (92), weduwe van Franciscus Gebruers
26/10 Elisa Smets (85), weduwe van Victor Cannaerts
01/11 Irma Neven (89), weduwe van Frans Smolders
03/11 Margareta Sanders (87), weduwe van Emiel Pelsmakers

Damian Nadales Agut en Evelien Campo
Guido Geudens en Inna Molchanova
Nick Cambré en Sofie Torfs
Mukhtar Noori en Shaista Noori

Helemaal Herentals 

Kadocheques

Met de Helemaal Herentals Kadocheque 

geeft u altijd het ideale geschenk.

U kunt de cheques gebruiken in meer dan 

120 winkels in en rond het centrum van 

Herentals. De deelnemende handelaars 

zijn herkenbaar aan het label ’Helemaal 

Herentals Kadocheque’.

De cheques zijn te koop bij de dienst 

toerisme (Grote Markt 35) en het 

stadsloket (Augustijnenlaan 30).
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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 16/11 
tot 16/12

TENTOON Izabel Angerer / Lakenhal / Op vrijdag, zaterdag en 
zondag van 14 tot 17 uur 

Van 08/12 
tot 23/12

TENTOON Ludo Glorie – Het is voldoende om de stenen te laten 
zingen / Kasteel Le Paige / op vrijdag, zaterdag en 
zondag van 14 tot 17 uur

Van 21/12 
tot 27/01

TENTOON Claudia Zen Karan – Dadels en melk / Lakenhal / op 
vrijdag, zaterdag en zondag van 14 tot 17 uur 

ZA 01/12 FUIF Fest-Virginia / kOsh Campus Collegestraat

JEUGD Sint en Piet op bezoek / cc 't Schaliken / Van 14 tot 
16.30 uur

MUZIEK Eva De Roovere en Wim Punk  – The Skinny Genes / cc 
't Schaliken / 20 uur  

ZO 02/12 WANDEL Winterwandeling / De Boskantien, Wijngaard 26 / 
14.30 uur

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

MUZIEK Music-Band Avanti – Concert Novantasette / cc 't 
Schaliken, Grote Markt 35 / 14.30 uur

Van 05/12 
tot 09/02

TENTOON Stedelijke Academie voor Beeldende Kunst – Snow 
White / Vitrine, Markgravenstraat 89 / op maandag, 
dinsdag en woensdag van 14 tot 21 uur en op zaterdag 
van 9 tot 12.30 uur

WO 05/12 CREA Crea-café – Papieren doosjes maken / De Cirkel, 
Lierseweg 132 / Van 13.30 tot 16.30 uur / Info: 
Martine, tel. 014-24 66 93

JEUGD Voorleesmoment en bezoek van Sinterklaas / 
Bibliotheek, Gildelaan 13 / 14.30 uur / Inschrijven: tel. 
014-85 97 50

JEUGD Sint en Piet op bezoek / IJsbaan Sport Vlaanderen, 
Vorselaarsebaan 60 / Van 14 tot 15.30 uur

DO 06/12 RAAD Algemene vergadering sportraad / Sport Vlaanderen, 
Vorselaarsebaan 60 / 20 uur

SOCIO Alegria – Schedelmassage + hand- en voetmassage / 
Oud Gasthuis, Nederrij 133/A / Info: gsm 0475-54 71 
44

CREA Breiclub de Wollies / De Cirkel, Lierseweg 132 / Van 13 
tot 16.30 uur

VR 07/12 TAAL Groot Dictee Heruitgevonden / kOsh Campus 
Scheppersstraat / 20 uur

KLASSIEK Revue Blanche en Stefan Hertmans – Shelter / Sint-
Catharinakerk (Begijnhof) / 20 uur

ZA 08/12 KERST Cadeaudagen van Oxfam Wereldwinkel / cc 't Schaliken 
/ Van 10 tot 17 uur

FILM Ciné Horizon – On Wheels / cc 't Schaliken / 20 uur

ZO 09/12 KERST Kerstmarkt / Grote Markt / Van 14 tot 21 uur

WINKEL Kerstshoppen / Stadscentrum / Van 13 tot 17.30 uur

KERST Cadeaudagen van Oxfam Wereldwinkel / cc 't 
Schalliken / Van 10 tot 17 uur

UIT Numismatica – Coin Event / De Vossenberg, 
Markgravenstraat 107 / Van 8 tot 15 uur

WANDEL Winterwandeling / Parochiecentrum Noorderwijk, Ring 
27 / 14.30 uur

TUIN TuinHier – Kolen kweken / Eetzaal kOsh Campus 
Scheppersstraat / 10 uur

MA 10/12 FILM Heilige Huisjes – Kortfilms Come and See en A Broken 
Man / kOsh Campus Scheppersstraat, Scheppersstraat 
9 / 20 uur

DI 11/12 RAAD Gemeenteraad / Raadzaal administratief centrum, 
Augustijnenlaan 30 / 20 uur

SENIOR Grijze Panters – Convent2 / Info: Joke, tel. 014-22 04 07

WO 12/12 SOCIO Familiegroep dementie – Dagopvang voor personen 
met dementie / Convent2, Augustijnenlaan 26 / 18 uur

INFO Info- en inspraakvergadering Olympiadelaan / cc 't 
Schaliken / 19 uur

DO 13/12 RAAD Milieuadviesraad / Administratief centrum, 
Augustijnenlaan 30 / 20 uur

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

CREA Breiclub de Wollies / De Cirkel, Lierseweg 132 / Van 13 
tot 16.30 uur

DANS Youri De Gussem – Zemiata / cc de Werft, Werft 32, 
Geel / 20.15 uur 

Van 14/12 
tot 06/01

KERST Kerstkeet / Dorpsplein Noorderwijk

VR 14/12 KERST Kerstmarkt / Dorpsplein Noorderwijk / 18 uur

ZA 15/12 KERST Kerstconcert Flanders Gospel Choir / Levende Hoop, 
Markgravenstraat 82 / 19.30 uur

KERST Kerstconcert Herentalse koren / Sint-Jan-de-Doperkerk, 
Populierenlaan / 19.30 uur

KERST Op de foto met de Kerstman / Lakenhal / Van 14.30 tot 
16.30 uur

HUMOR Pieter Verelst –  Mijn broer en ik / cc 't Schaliken / 20 
uur  

ZO 16/12 KERST Kerstman deelt snoep uit op de zondagmarkt / 
Belgiëlaan

KERST Op de foto met de Kerstman / Lakenhal / Van 14.30 tot 
16.30 uur

WINKEL Kerstshoppen / Stadscentrum / Van 13 tot 17.30 uur

TUIN TuinHier – Bloemschikken / Eetzaal kOsh Campus 
Scheppersstraat / 10 uur

FAMILIE Esmé Bos en Bart Voet – Wiegelied (+2,5 jaar) / cc 't 
Schaliken / 11 uur en 14.30 uur 

DI 18/12 RAAD Raad voor Maatschappelijk Welzijn / Administratief 
centrum, Augustijnenlaan 30 / 20 uur

MUZIEK Croque Manouche – Boke Hertals  / Foyer cc 't 
Schaliken / 12.15 uur

SENIOR Bowlen voor senioren / Bowling Het Ven / 14 uur

WO 19/12 THEATER Johan Heldenbergh – Marx / cc 't Schaliken / 20 uur  
(inleiding om 19.15 uur)

DO 20/12 SOCIO Alegria – Kerstfeest / Oud Gasthuis, Nederrij 133/A / 
13.30 uur /Info: gsm 0475-54 71 44

SENIOR Kerstfeest Grijze Panters / Info: Joke, tel. 014-22 04 07

CREA Breiclub de Wollies / De Cirkel, Lierseweg 132 / Van 13 
tot 16.30 uur

WOORD/ 
MUZIEK 

Toon Tellegen en het Wisselend Toonkwintet  – Wij 
weten wie wij zijn … / cc 't Schaliken / 20 uur 

WOORD Claudia Zen Karan – PS: ik heb AS(s) / Lakenhal / 20 uur 

VR 21/12 MUZIEK Koen Buyse – My Works, Classics & Heroes / cc 't 
Schaliken / 20 uur 

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

JAZZ Lynn Cassiers YUN (JazzLab 2.5) - Jazz@RElaX / 
Schouwburg Rex, Smallestraat 2, Mol / 20.15 uur

ZA 22/12 INFO ASH-Polaris – Apollo 8 Experience/event / Koetshuis, 
Stadspark / 14 uur

KERST Optreden folkzangertjes Stedelijke Academie voor 
Muziek, Woord en Dans / Stadscentrum

UIT Voorstelling Historisch Jaarboek / Kasteel Le Paige, 
Nederrij 135 / 10.30 uur
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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 Convent2 / Van 13.30 tot 17 uur / Info: Jos 
Lambrechts, tel. 014-21 33 77

Elke donderdag Dansen Dansen zonder partner / Sportcomplex De 
Vossenberg / Beginners van 13 tot 14 uur, 
gevorderden van 14 tot 16 uur / Info: Wieza 
Bosmans, tel. 014-21 87 78

OKRA Sint-Antonius

Elke maandag Petanque Convent2 / Van 14 tot 17 uur / Info: Mia Driesen, 
gsm 0486-40 33 93

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

OKRA Onze-Lieve-Vrouwparochie

Elke dinsdag Fietsen Vertrek aan Onze-Lieve-Vrouwkerk / 13 uur

Elke woensdag Petanque Plein in de Rozenstraat / 13.30 uur / Info: André, 
gsm 0479-72 15 56

Elke donderdag Hobbyclub 
voor dames 

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

S-Sport

Elke dinsdag Dansen Dansen zonder partner / Sportcomplex De 
Vossenberg / Van 9 tot 12 uur / Info: Ria Van Geel, 
tel. 014-21 01 37, stan67@hotmail.be

Elke dinsdag Spelen Petanque, minigolf, kaarten of bingo / Convent2 / 
13 uur / Info: Stan Bertels, tel. 014-21 01 37, 
stan67@hotmail.be

Elke donderdag Dansen Dansen zonder partner / Sportcomplex De 
Vossenberg / Van 9.30 tot 11 uur / Info: Ria Van 
Geel, tel. 014-21 01 37, stan67@hotmail.be

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 Fitness De Vossenberg / Van 10 tot 11 uur

Elke woensdag Badminton Sporthal van Noorderwijk / Van 13.30 tot 15 uur

Elke donderdag Badminton De Vossenberg / Van 13 tot 16 uur

Elke vrijdag Aquafitness Netepark / Van 14 tot 14.50 uur

GEZONDHEIDSWANDELINGEN

Elke maandag en woensdag Netepark / 10 uur

Elke dinsdag Convent2 / 10 uur

Elke woensdag Convent2 / 13.30 uur

Elke dinsdag Parochiezaal Morkhoven / 19 uur / 
Info: Jos Verlinden, gsm 0479-95 15 02

Parochiecentrum Noorderwijk / 19 uur / 
Info: Jules Van Olmen, gsm 0486-49 18 21

Op feestdagen zijn er geen wandelingen.

Elke dinsdag

Theaterspektakel speelt De muizenval

Het is winter, ijskoud, en een sneeuwstorm giert om hotel Monkswell 

Manor heen. Door de sneeuw is het hotel volledig afgesneden van de 

buitenwereld. Eerder die dag heeft er een moord plaatsgevonden, en 

het hek is helemaal van de dam als er een tweede slachtoffer valt. Het 

blijkt al snel dat alle aanwezigen een motief hebben voor de moorden 

en de gelegenheid hadden om ze te plegen. Door de vreselijke 

sneeuwstorm kan niemand het hotel verlaten, ook de onbekende 

moordenaar niet.

Theaterspektakel speelt De muizenval van Agatha Christie in een regie 

van Erik Goris. De voorstellingen vinden plaats op 27, 28, 29 en 30 

december in de schouwburg van cultuurcentrum 't Schaliken (Grote 

Markt 35). De toegang bedraagt 11 euro. U kunt uw tickets bestellen 

via http://tickets.schaliken.be of tel. 014-21 90 88.

Meer informatie: www.theaterspektakel.be

ZO 23/12 WINKEL Kerstshoppen / Stadscentrum / Van 13 tot 17.30 uur

WO 26/12 WANDEL Winterwandeling Gezinsbond Herentals / 
Parkeerterrein Wijngaard / 14.30 uur

KERST Kerstconcert Davidsfonds, Canta Libre en Sint-Cecilia  - 
U zijt wellekome / Sint-Bavokerk, Ring / 19 uur

DO 27/12 WANDEL Eindejaarswandeling Herentalse Wandelclub / 
Tennisclub Ter Heyde, Lichtaartseweg 216 / 13.30 uur

THEATER Theaterspektakel – De muizenval / cc 't Schaliken, 
Grote Markt 35 / 15 uur en 20 uur

VR 28/12 THEATER Theaterspektakel – De muizenval / cc 't Schaliken, 
Grote Markt 35 / 20 uur

VR 29/12 THEATER Theaterspektakel – De muizenval / cc 't Schaliken, 
Grote Markt 35 / 20 uur

ZO 30/12 KERST Kerstwandeling / Lakenhal / Tussen 16 en 18 uur

THEATER Theaterspektakel – De muizenval / cc 't Schaliken, 
Grote Markt 35 / 20 uur

MA 31/12 JEUGD Jeugdraad verwent nieuwjaarszangers / Lakenhal / Van 
10 tot 13 uur
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7 tot 11 oktober

december 2018

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

Commissie voor Juridische Bijstand
gratis juridisch advies door een advocaat
iedere maandag van 17.30 tot 19.30 uur
Op afspraak via www.herentals.be/afspraak, tel. 014-28 50 50
Geen zitdag op 24 en 31 december

Federale pensioendienst zelfstandigen
(pensioenen, ziekteverzekering, kinderbijslag, ... voor 
zelfstandigen)
tweede woensdag van 9 tot 11 uur

burgemeester Jan Bertels 
Politie, brandweer, veiligheid en openbare orde, 
algemeen beleid en coördinatie, communicatie en 
informatie, openbare werken 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

Zitdagen

 

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.

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

Stadsloket
administratief centrum, Augustijnenlaan 30

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

Vlaams Woningfonds van de Grote Gezinnen 
iedere dinsdag van 9 tot 12 uur
enkel na afspraak: tel. 03-238 60 34
Geen zitdag op 25 december en 1 januari

Fonds voor arbeidsongevallen
elke eerste vrijdag van de maand van 9 tot 12 uur 
[i] www.fedris.be of tel. 02-226 64 00

SPREEKUREN

Convent2
Augustijnenlaan 26/1

De Warande
Warandestraat 42, Turnhout

Mobiele Lijnwinkel
iedere vrijdag van 8 tot 13 uur 
Grote Markt, aan de Kerkstraat

Foto: Michiel Vanhoudt
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NUTTIGE TELEFOONNUMMERS

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

Werkwinkel - Molenvest 21  014-24 89 60

Ziekenhuis - Nederrij 133 014-24 61 11

Alegria open huis voor mensen met kanker  
Nederrij 133/A 

0475-54 71 44

Anonieme Alcoholisten 03-239 14 15

Autisme-telefoon  078-15 22 52

Awel  102

Boskat  014-23 31 36

Centrum Algemeen Welzijnswerk, 

CAW de Kempen, Hofkwartier 23  

0800-13 500 

Child Focus  116000

Contact Center Personen met een Handicap  0800-987 99

deN Babbelhoek 0472-22 86 71 

Den Brand  014-84 12 00

De Dorpel, Boerenkrijglaan 16  014-21 40 73

 Diabetes Infolijn  0800-96 333

Drughulp - Hofkwartier 23  014-23 34 01

Holebifoon  0800-99 533

Infopunt Dementie  014-28 20 00

JAC - Hofkwartier 23  014-23 34 01

Kankerlijn  0800-35 445

MS-liga Antwerpen  03-887 48 18

Slachtofferhulp - Hofkwartier 23  014-21 08 08

Tele-onthaal  106

Vertrouwensartsencentra  02-533 12 11

Vzw OpWeg  014-23 18 80

Woonzorglijn  078-15 25 25

Zelfmoordlijn  1813

Ziekenvervoer (niet dringend)  105

Zit Stil (ADHD)  03-830 30 25

praatgroep Nederlands voor anderstaligen 014-22 17 81

dagbesteding voor mensen met een handicap

ondersteuning van personen met een handicap

OCMW - Augustijnenlaan 30  014-28 50 50

Kringkruidenier - Lierseweg 132  014-24 66 84

Kringwinkel Zuiderkempen - Lierseweg 132 015-23 73 93

Dienstencentrum Convent2 - Augustijnenlaan 26/1 014-28 20 00

Ontmoetingsruimte De Cirkel - Lierseweg 132 014-24 66 93

’t Peeseeke

openbaar computerlokaal - Lierseweg 132

 014-24 66 97

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

CardStop  070-344 344

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

DocStop  00800-2123 2123

Eandis  078-35 35 00

Hummeltjeshof - Augustijnenlaan 22  014-23 17 18

IOK - Geel  014-58 09 91

Netepark - Vorselaarsebaan  014-85 97 10

NMBS - Herentals  03-229 56 14

PIDPA (klantenservice)  0800-90 300

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

Vlaamse Wegentelefoon  0800-122 66

Hulplijn Misbruik, Geweld en Kindermishandeling  1712

De Woonbrug - Augustijnenlaan 28/6   014-85 98 00

Wijkcentrum De Gagel - Gagelstraat 36  014-49 04 74
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ADMINISTRATIEF CENTRUM

CC ’T SCHALIKEN EN TOERISME

BIBLIOTHEEK GILDELAAN

BIBLIOTHEEK NOORDERWIJK

RECYCLAGEPARK

HUMMELTJESHOF

SPORT EN JEUGD

STADSARCHIEF

STEDELIJKE WERKPLAATS

OPENINGSTIJDEN STADSDIENSTEN
MA DI WO DO VR ZA ZO

OCMW SOCIALE DIENST

Zitdag Dorpshuis Noorderwijk

OCMW DIENST RECHTSHULP

DIENSTENCENTRUM CONVENT2

KRINGKRUIDENIER

ONTMOETINGSRUIMTE DE CIRKEL

COMPUTERLOKAAL ’T PEESEEKE

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

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

09.00-12.00
13.30-16.00
17.00-19.00

09.00-12.00
13.30-16.00

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

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

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

18.00-20.00 14.00-16.00 10.00-12.00

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

24 en 31/12
09.00-12.00

09.00-12.00
13.30-16.00

09.00-12.00
13.30-16.00

09.00-12.00
13.30-16.00

09.00-12.00
13.30-16.00

10.00-14.00

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

13.00-17.00 10.00-17.00 10.00-17.00

10.00-17.00 10.00-17.00 10.00-17.00

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

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

09.00-11.45
18.00-19.00

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

HET NETEPARK

WEDSTRIJDBAD

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

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

NA AFSPRAAK NA AFSPRAAK

NA AFSPRAAK

Gesloten op 25, 26 december en 
1 januari. Op maandag 24 en 31 
december open tot 16 uur 

Gesloten op 25, 26 december en 
1 januari

Gesloten van maandag 24 december 
tot en met dinsdag 1 januari

Gesloten op 25, 26 december en 
1 januari. Op maandag 24 en 31 
december open tot 16 uur

Gesloten op 25, 26 december en 
1 januari. Op maandag 24 en 31 
december open tot 16 uur

Gesloten op 25, 26 december en 
1 januari. Op maandag 24 en 31 
december open tot 11.45 uur

Gesloten op 24, 25, 26, 31 december 
en 1 januari

Gesloten van dinsdag 25 december 
tot en met dinsdag 1 januari

Gesloten van dinsdag 25 december 
tot en met dinsdag 1 januari

Gesloten van maandag 24 december 
tot en met dinsdag 1 januari

Openingstijden kerstvakantie (22/12 – 6/1)
Ÿ De zwembaden zijn gesloten op maandag 24, dinsdag 25, maandag 31 december en dinsdag 1 januari. 
Ÿ Tijdens het weekend zijn alle zwembaden open van 9 tot 17 uur. 
Ÿ Op werkdagen zijn de baden open van 14 tot 21 uur. Trimzwemmers kunnen in het wedstrijdbad terecht van 7.30 tot 8.30 uur en van 12 tot 13 uur. Van 

14 tot 16 uur is het wedstrijdbad een pretbad.

Gesloten op 25, 26 december en 
1 januari.

Gesloten op 25, 26 december en 
1 januari. Op maandag 24 en 31 
december open tot 16 uur 

Gesloten op 24, 26 en 31 december

Gesloten op 25, 26 december en 
1 januari

Gesloten op 25 december en 1 januari

Gesloten op 25, 26 december en 
1 januari. Op maandag 24 en 31 
december open tot 11.45 uur

9, 16 en 23/12
13.00-17.00

december 2018


