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Met de bus veilig door het eindejaar
Sms-tickets
Het oudejaarsnachtbiljet is enkel verkrijgbaar als sms-ticket. Voor Herentals zijn er
310 gratis sms-tickets beschikbaar. Om
gebruik te kunnen maken van een smsticket, moet u zich ten laatste op zondag
30 december online 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 4 euro voor
een gewoon ticket of 4,15 euro voor een
sms-ticket. Uw ticket is geldig van maandag 31 december om 18 uur tot en met
dinsdag 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.

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.
Ÿ De feestbus in Herentals bedient alle haltes van aan het station in Herentals, via de Grote

Markt, de Herenthoutse-weg, de ring, de Aarschotseweg en Noorderwijk tot aan de
Doornestraat in Morkhoven en terug. Wegens de werkzaamheden aan de Servaas
Daemsstraat volgt de bus een andere route dan vorige jaren.
Ÿ Ook dit jaar is er een aansluiting met feestbus nummer 9. Die rijdt via de Nederrij en de
Poederleeseweg verder naar Poederlee, Lille, Wechelderzande, Gierle, Turnhout en terug.
Ÿ Beide bussen sluiten aan op de treinen van en naar Antwerpen.

Feestvierders kunnen veilig met de bus naar het Kiss Me NYE Festival op
het multifunctioneel terrein aan de Herenthoutseweg. Het stadsbestuur
dankt de fuiforganisator voor zijn medewerking aan deze campagne.
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WETENSWAARD
Geelseweg tijdelijk open in beide richtingen
Sinds begin december is de Geelseweg opnieuw open voor verkeer in beide richtingen. De
werkzaamheden op het grondgebied van Geel en Olen zitten in hun eindfase.
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Op het grondgebied van Herentals starten de werkzaamheden in de tweede helft van januari.
Vanaf dan geldt er opnieuw eenrichtingsverkeer in de richting van Geel naar Herentals. Verkeer
van Herentals naar Geel volgt een omleiding. Tijdens de werken krijgt de Geelseweg nieuwe
riolering, vrijliggende fietspaden en een nieuw wegdek. De planning van deze werkzaamheden is
afhankelijk van de weersomstandigheden. Meer informatie over de juiste startdatum en het
verdere verloop volgt later. Buurtbewoners krijgen een week voor de aanvang van de
werkzaamheden een brief met meer uitleg over de bereikbaarheid van hun woning.

Starters testen zaak uit in try-outstore
Leertuin
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de redactie zijn. De redactie heeft het recht
inzendingen te weigeren, in te korten en te
wijzigen.

E i n d n o ve m b e r o p e n d e h e t U n i zo
Ondernemersplatform een try-outstore van
op de hoek van de Grote Markt en de
Kloosterstraat. Kaliber (de nieuwe naam voor
Zuidkempische Werkplaatsen) is de eerste
onderneming die er gebruik van maakt.
Kaliber wil er testen of hun cadeauboxen
aanslaan bij het publiek.

Voor veel ondernemers is de stap naar een
pand in de Zandstraat of een andere straat in
het kernwinkelgebied een onberekend risico. In de try-outstore kunnen zij de slaagkans van hun
zaak testen. Het Unizo Ondernemersplatform stelt het pand ter beschikking aan een heel
voordelig tarief. Ondernemers kunnen de try-outstore huren voor maximaal zes maanden.
Daarna is het de bedoeling dat zij, met meer kennis van zaken, doorstromen naar een ander pand
in het kernwinkelgebied in Herentals.
Meer informatie: info@unizo-ondernemersplatform.be

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.

Dunningswerk in OCMW-bossen
Van januari tot en met maart laat het OCMW een dunningskap uitvoeren in de bossen aan
Kruisberg (tussen de spoorweg en de kruisweg), Kapellenblok (tussen de Lichtaartseweg en de
Rozenstraat) en Schoutenheide. De bomen worden geveld en afgevoerd met zware machines.
Na de werkzaamheden zal de aannemer de boswegen fatsoeneren en de toegangswegen
borstelen.
Het dunningswerk maakt deel uit van het uitgebreid bosbeheerplan (UBP) dat Herentals en
Kasterlee in 2007 hebben opgemaakt voor de openbare bossen op de Kempense Heuvelrug.
Dankzij de dunningskap krijgt de bosbodem meer licht en kan het bos natuurlijk verjongen met
inheemse soorten.

Infoavond over zwerfruimte
Onze ruimtelijke bezetting van de natuur neemt gestaaf toe. We bouwen nog steeds bij, ook als
het niet nodig is. Zo ontstaat er bebouwde ruimte die niet, nauwelijks of te weinig gebruikt
wordt. Beschikbare ruimte beter gebruiken kan dit voorkomen. Op de jaarlijkse infoavond van de
milieuraad geeft Tim Vekemans van het architectenbureau RE-ST meer uitleg over het onderzoek
naar zwerfruimte. De voordracht vindt plaats in de Lakenhal op vrijdag 25 januari en begint om
20 uur. Inschrijven is niet nodig en de toegang is gratis. Aansluitend houdt de milieuraad haar
traditionele nieuwjaarsreceptie.
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BUDGET
Gft sorteren wordt gemakkelijker
Vanaf 1 januari 2019 gelden er nieuwe sorteerregels voor gft-afval. De huidige sorteerregels bestaan al sinds de jaren negentig. Sindsdien is de
manier waarop uw gft verwerkt wordt, aangepast en verbeterd. Uit onderzoek blijkt dan ook dat er vandaag geen risico's meer verbonden zijn
aan het inzamelen en verwerken van onder meer van vlees- en visresten. Voortaan kunt u dus meer gft in uw groene container kwijt.
Wat verandert er?

Opgelet!

Vanaf 1 januari 2019 mogen de volgende zaken wel in de groene
container:
Ÿ keukenafval en etensresten, zowel plantaardig als vis- en
vleesresten
Ÿ schaaldierresten (maar geen mossel- en oesterschelpen)
Ÿ vaste zuivelproducten (kaas)
Ÿ eieren en eierschalen
Ÿ mest van kleine huisdieren (cavia, konijn)

Theezakjes en koffiepads bevatten kunststoffen. Om de verspreiding van plastics in het milieu verder te beperken, mag u ze niet
meer in de groene container gooien. Papieren koffiefilters mogen
nog wel bij het gft.
Regelmatig worden er ook fruitstickertjes, plastic bloempotjes,
plastic zakjes en oorstokjes uit het gft-afval gehaald. Die horen
thuis bij het restafval en niet in de groene container.

januari 2019
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WINTER

Veilig de winter door
De strooiploeg staat klaar

Op weg

Tot eind maart staan de uitvoeringsdiensten vierentwintig uur per dag
en zeven dagen per week paraat om gladde wegen te bestrijden. De
strooidiensten van de stad zorgen voor de gemeentelijke wegen en
fietspaden, de strooidiensten van het Vlaamse Gewest voor de
gewestwegen (Lierseweg, Poederleeseweg, Lichtaartseweg,
Aarschotseweg, Geelseweg, ringlaan, ...).

Sneeuw en ijzel, aanvriezende mist, … bij deze winterse weersomstandigheden is extra voorzichtigheid geboden als u de weg op gaat.
Ÿ Zorg dat uw auto in goede staat is. Controleer de batterij en het

Ÿ

Houd er rekening mee dat het gestrooide zout tijd nodig heeft om zijn
werk te doen. Het zout heeft enkel effect als er intensief over gereden,
gefietst of gestapt wordt.

Hou de stoep sneeuw- en ijsvrij
Bij sneeuwval of ijzel bent u verplicht om de stoep voor uw woning
sneeuw- en ijsvrij te maken. U kunt gebruikmaken van strooizout,
maar een sneeuwschop en een veegborstel werken ook altijd. Veeg de
sneeuw samen op de stoeprand en niet in de goot. Zo kan het
smeltwater sneller wegstromen.
Voor appartementsgebouwen is het sneeuw- en ijsruimen de
verantwoordelijkheid van de huisbewaarder of syndicus. Is er geen
verantwoordelijke aangesteld, dan zijn de bewoners van de
gelijkvloerse verdieping verplicht om de stoep te onderhouden. Is de
gelijkvloerse verdieping onbewoond, dan gaat de verplichting over op
de bewoners van de eerste verdieping, enzovoort.
Oudere en zorgbehoevende mensen kunnen een beroep doen op een
klusdienst. Voor meer informatie en de voorwaarden kunt u terecht
bij dienstencentrum Convent2 (tel. 014-28 20 00).

Defecte straatlampen
Als u ergens kapotte straatverlichting opmerkt, kunt u dat melden bij
Eandis. Noteer eerst het nummer van de paal of het dichtstbijzijnde
huisnummer en geef uw melding door via www.straatlampen.be of
via het gratis telefoonnummer 0800-635 35. Eandis herstelt de
defecte straatlamp normaal gezien binnen de veertien dagen.
4
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Ook fietsers en voetgangers zijn in de winter extra kwetsbaar in het
verkeer.
Ÿ Draag reflecterende kledij zodat u goed zichtbaar bent voor
automobilisten.
Ÿ Als u met de fiets rijdt, draag dan bij voorkeur een fietshelm en
zorg dat uw fietsverlichting in orde is.
Ÿ Kijk goed uit. Gladde plekken zijn vaak zichtbaar. Wees vooral extra
voorzichtig bij bochten, drempels en rotondes.
Ÿ Hang geen tassen aan uw stuur en pak uw fietstassen niet te vol. Zo
hebt u een betere kans om uw evenwicht te herstellen als u toch
over een gladde plek zou rijden.

Zorg voor wie het moeilijk heeft
Kleuters

Omdat Herentals ettelijke kilometers wegen telt en de strooidiensten
niet overal tegelijk kunnen zijn, gaan de strooiploegen in fasen te
werk.
Ÿ In de eerste fase pakken de strooiploegen de drukste wegen en
fietspaden aan. Ze besteden in het bijzonder aandacht aan de
bereikbaarheid van het ziekenhuis, het station en de
industriezone.
Ÿ Daarna rijden ze langs de belangrijkste invalswegen en hellingen.
Ze zorgen er ook voor dat scholen en andere openbare gebouwen
veilig bereikbaar zijn. Op schooldagen volgen de strooiploegen
dan ook andere rondes dan tijdens het weekend of vakanties.
Ÿ In een volgende fase trekken de strooidiensten naar de
belangrijkste wegen binnen woonwijken.
Ÿ Pas daarna strooien de diensten op aanvraag.

ontstekingsmechanisme, stel uw lichten juist af en ververs tijdig de
olie.
Bij extreme koude gebruikt u beter geen handrem. Door de vorst
kan de remkabel vastvriezen. Zet uw wagen bij voorkeur in
versnelling.
Voor u vertrekt, is het belangrijk om uw hele voorruit te ontdooien
zodat u voldoende kunt zien.
Winterbanden zijn een goede investering. Maar ook dan mag u
geen risico's nemen.
Pas uw snelheid aan en houd meer afstand. Rem zo veel mogelijk
af op de motor om slippen te vermijden.
Verliezen uw banden toch grip, haal dan uw voet onmiddellijk van
de gaspedaal en duw de ontkoppelingspedaal in. Kijk in de richting
waar u naartoe wil, niet naar de hindernissen. Uw handen volgen
automatisch uw ogen. Blijkt een botsing toch onvermijdelijk, rem
dan zo hard mogelijk om de impactsnelheid te verminderen.

Kent u oudere of hulpbehoevende mensen die het moeilijk hebben?
Ga er eens langs om te horen of ze boodschappen of medicijnen nodig
hebben. Of steek een handje toe met het sneeuwruimen.

Denk aan de dieren
Hebt u dieren in een buitenhok of in een weide? Zorg dan voor een
groot hok of een stal met hooi waar ze bescherming hebben tegen
wind, kou en regen. Geef ze voldoende eten en regelmatig vers
drinkwater.
Op maandag 31 december wordt er her en der vuurwerk afgeschoten.
Paarden en honden kunnen daarvan schrikken en uitbreken, en soms
komen ze daarbij op de openbare weg terecht. Probeer uw dieren dus
zo veel mogelijk binnen te houden op oudejaarsavond.

IK KNAL ZONDER VUURWERK

januari 2019
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SOCIO

Niet loslaten, anders vasthouden!
Groeisessies voor mensen die hun partner verloren
Als u uw partner verliest, dan staat uw wereld helemaal op z'n kop.
Niets is nog hetzelfde en er gaan een hoop vragen door uw hoofd.
Ÿ Hoe ga ik verder met mijn leven nu mijn partner er niet meer is?
Ÿ Waar kan ik terecht?
Ÿ Hoe bouw ik mijn leven weer op?
Ÿ Hoe kan ik omgaan met al deze gevoelens?
Ÿ Hoe ga ik de feestdagen of de verjaardag van mijn dierbare
doorkomen?
Ÿ Hoe ga ik om met het alleen zijn?
Ÿ Hoe moet het met de praktische taken?
Ÿ Op wie kan ik rekenen?
Het is belangrijk om te weten dat u niet alleen staat met uw verdriet.
Andere mensen die hun partner verloren, weten wat u doormaakt. Zij
hebben vaak dezelfde vragen en gevoelens als u.
Daarom vinden er binnenkort groepsbijeenkomsten of 'groeisessies'
plaats in dienstencentrum Convent2 (Augustijnenlaan 26/1). De
sessies zijn bedoeld voor 65-plussers die, nog maar pas of reeds langer
geleden, hun partner verloren.
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Het gaat om een kleine groep van niet meer dan tien deelnemers. U
komt zes keer samen: op woensdag 13 februari, 27 februari, 13
maart, 27 maart, 10 april en 24 april, telkens van 13.30 uur tot 15.30
uur.
Het is niet de bedoeling dat de groeisessies te zwaarmoedig worden.
De begeleiders, Kim en Kristien, kiezen voor een positieve aanpak.
Kim is rouw-en-verliescoach bij Be-lief en Kristien is medewerker bij
Convent2. Zij zorgen voor de nodige afwisseling en staan ook open
voor inbreng van de deelnemers. Er wordt steeds rekening gehouden met uw persoonlijk rouwproces. U kiest zelf wat u al dan niet
wilt vertellen.
De groeisessies zijn een organisatie van de seniorenraad, samen
met de stad en het OCMW. Deelnemen is gratis.
Wilt u graag deelnemen, maar raakt u niet in Convent2? Laat het
weten aan Kristien. Zij zoekt mee naar een oplossing.
Meer informatie en inschrijvingen: Kristien Uytterhoeven,
tel. 014-28 20 03, kristienuytterhoeven@ocmwherentals.be
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Blijf in beweging, maar doe het veilig
Als u ouder bent, heeft een valpartij vaak nare gevolgen. Kent u deze tips al om vallen te vermijden?
Blijf fit en actief!

Ga voor veiligheid in huis

Ÿ Probeer zoveel mogelijk te bewegen, alle beetjes helpen.

Ÿ Vermijd gladde en natte vloeren, losliggende kabels en omkrul-

Ÿ Zit niet te lang stil, sta na 20 à 30 minuten even recht.

lende tapijten.
Ÿ Ga niet op een stoel staan. Gebruik een veilige trapladder.
Ÿ Installeer handgrepen ( bv. in het toilet of in de douche).
Ÿ Zorg voor voldoende verlichting. Doe het licht aan als u ’s nachts
moet opstaan.

Ÿ Beweeg het grootste deel van de dag licht intensief (bv. staand

computeren, licht huishoudelijk werk, stappen, ...).
Ÿ Beweeg daarnaast dagelijks een stukje matig intensief. In totaal
150 minuten per week is ideaal (bv. fietsen, tuinieren, …).
Ÿ Oefen wekelijks uw evenwicht, lenigheid en spierkracht.
Ÿ De bewegingsdriehoek helpt u verder (www.gezondleven.be).

Eet evenwichtig en gezond
Ÿ Calcium en vitamine D zorgen voor stevige botten en spieren. U

Zorg voor uw voeten
Ÿ Draag makkelijke schoenen in de juiste maat die uw voet

omsluiten. De zool is het beste plat (zonder hakje) en met profiel
zodat u niet kunt uitglijden.
Ÿ Loop niet op blote voeten of kousen.
Ÿ Laat voetproblemen behandelen (bv. eelt, ingegroeide nagels).

vindt calcium in melkproducten, calcium verrijkte sojaproducten, vis, groenten en fruit. Vitamine D wordt aangemaakt door
zonlicht.
Ÿ Beperk alcohol: drink maximaal tien standaardglazen per week,
spreid dit over meerdere dagen en drink een aantal dagen niet.
Ÿ De voedingsdriehoek helpt u verder (www.gezondleven.be).

Kijk uit met uw ogen
Ÿ Draag een bril als u er een nodig hebt.
Ÿ Hou uw bril proper en steeds binnen handbereik.
Ÿ Ga jaarlijks naar de oogarts.

Let op met medicijnen
Ÿ Bespreek het gebruik van medicijnen met uw huisarts, ook als

het gaat over pijnstillers.
Ÿ Vermijd kalmeer- en slaapmiddelen.

Voorkom duizeligheid bij het rechtstaan
Ÿ Sta rustig recht uit uw bed of zetel.
Ÿ Haast u niet naar de deur of de telefoon.
Ÿ Bent u vaak duizelig? Praat erover met uw huisarts.

Kent u buurtcafé 't Begijntje?
't Begijntje is een nieuw buurtcafé
op het begijnhof. U kunt er elke
woensdag tussen 13.30 uur en 16
uur gezellig samenkomen voor een
babbel, een drankje, een kaartspelletje of een gezelschapsspel. Het
buurtcafé heeft zijn stek in
Begijnhof 26/B. Dat is het clubhuis
waar dienstencentrum 't Convent
cursussen organiseerde voor zijn
verhuizing naar de Augustijnenlaan. Met 't Begijntje wil het
dienstencentrum de buurtwerking
blijven ondersteunen. Iedereen is
er welkom.
Meer informatie: dienstencentrum Convent2, tel. 014-28 20 00,
dienstencentrum@ocmwherentals.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 2.142,34 euro op. Tijdens de geldinzameling werd er
5.827,45 euro opgehaald, de brunch bracht 5.617 euro in het laatje en
de soepactie op de vrijdagmarkt 191,80 euro. Voegen we daar de
stortingen van gulle Herentalsenaren aan toe (2.780 euro op 29
november 2018), dan staat de teller voorlopig op 16.558,59 euro.

KringKruidenier zoekt vrijwilligers
De KringKruidenier zoekt vrijwilligers die tweemaal per maand willen
helpen bij de voedselbedeling. U rijdt mee naar de veiling om het
voedsel op te halen en u helpt bij de verdeling zelf.
Meer informatie: Katrien, gsm 0492-73 82 13,
katrienfeyaerts@ocmwherentals.be
januari 2019
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BE-Alert:
meteen verwittigd bij een noodsituatie
Een grote brand, een overstroming of een stroomonderbreking? Bij
een noodsituatie wil het stadsbestuur u graag snel verwittigen.
Daarvoor maakt onze stad gebruik van BE-Alert, een nieuw systeem
dat u op de hoogte brengt van een noodsitutatie via sms, e-mail of
telefoon.
BE-Alert is een alarmeringssysteem waarmee de overheid een bericht
kan uitsturen naar iedereen die door de noodsituatie getroffen wordt.
Zo kunnen inwoners snel de nodige aanbevelingen krijgen, zoals
12
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ramen en deuren sluiten bij een brand. Ook voor ander dringende
communicatie kan het systeem nuttig zijn.
U kunt een BE-Alertbericht ontvangen via een sms, een gesproken
bericht op een vaste lijn of een e-mail. Om de berichten te ontvangen,
moet u zich wel inschrijven. Surf hiervoor naar www.be-alert.be. U
kunt meerdere adressen of telefoonnummers registreren.
Registreer u vandaag nog op www.be-alert.be!

JEUGD

Vrijetijdsaanbod tijdens de schoolvakanties
Bent u op zoek naar een leuke vrijetijdsbesteding voor uw kinderen tijdens de korte schoolvakanties of de zomervakantie? Dan
bieden de sportkampen, de speelpleinwerkingen of 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.

Sportkampen
°2004-2012 - zomer: °2003-2013

26-30 augustus

19-23 augustus

12-16 augustus

5-9 augustus

29 juli 2 augustus

22-26 juli

15-19 juli

8-12 juli

Zomervakantie

1-5 juli

15-19 april

FO OP
MEER IN TALS.BE/
N
E
R
E
WWW.H ATOREN
ANIM

Paasvakantie

8-12 april

N
E
R
O
T
A
M
ANI

Krokus

4-8 maart

T

GEZOCH

Gesloten
15/8

Kleutersportweken
°2013-2014 - zomer: °2014-2015
Gesloten
15/8

G-sportkampen
Turbozwemmen
Grabbelpas
°2007-2016
Sjallekes
°2005-2014

Gesloten
15/8

Sjallekes voor kleuters
°2015
Buurtspeelpleinwerking Diependaal
°2006-2014

Start
9/7

Speelpleinwerking NoMo
°2005-2014

Gesloten
15/8
Gesloten
15/8

Meer informatie over de verschillende vakantiewerkingen vindt u op
www.herentals.be/vakantie.
Sfeerbeelden van de voorbije activiteiten kunt u bekijken op
www.facebook.com/sportenjeugd.herentals.
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.

In de krokusvakantie trappen we het nieuwe jaar af onder het
thema 'de vier natuurelementen'. De inschrijvingen starten op
maandag 11 februari om 18 uur via de webshop van de dienst sport
en jeugd.

Meer informatie
Afdeling sport, jeugd en internationale samenwerking
De Vossenberg, Markgravenstraat 107
tel. 014-21 21 86, info@herentals.be
januari 2019
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CULTUURCENTRUM ’T SCHALIKEN
Paulien Cornelisse
Om mij moverende redenen
Zaterdag 5 januari om 20 uur in de schouwburg
Wat zegt het over u als u een spiegel in de wc
hebt hangen? Wat is er aan de hand met
mensen die te hard 'eh' zeggen? En hoe zit het
met het gevoelsleven van een korstmos? In haar
vierde voorstelling, Om mij moverende
redenen, kijkt Paulien Cornelisse in detail naar
de onbegrijpelijkheden van het leven. Over wat
u kunt zien maar niet wilt zien. Over wat u wilt
begrijpen maar niet kunt begrijpen. Over
wanneer u gaat bewegen, en waarom.
Deze voorstelling loopt in samenwerking met Live Comedy.
Toegang: 18 euro / 15 euro (Vriendenpas) / 9 euro (Vrijetijdspas)

Am@dee
Mozart ontmoet XXI (aperitiefconcert)
Zondag 6 januari om 11 uur in de Lakenhal
Een fluitkwartet heeft een bezetting zoals een
strijkkwartet, waarbij de fluit de plaats van de
eerste viool inneemt. Dit type kamermuziek
bereikte zijn hoogtepunt in de tweede helft van
de achttiende eeuw. De bekendste fluitkwartetten werden geschreven door Wolfgang
Amadeus Mozart. Fluitkwartet Am@dee hangt
het programma van dit concert dan ook op aan
de werken van Mozart. U hoort ook nieuw werk
van Lieselotte Crols.
Toegang, inclusief aperitief: 12 euro / 9 euro (Vriendenpas) / 6 euro (Vrijetijdspas)

Stijn Meuris
TIRADE#18: In blind vertrouwen
Zaterdag 12 januari om 20 uur in de schouwburg
Na het opmerkelijke succes van de eerste
Tirade-reeks heeft Stijn Meuris de smaak te
pakken. De eerste eindejaarsconference van
Stijn behandelde in hoog en boos tempo de
onkunde, de hufterigheid en het Grote Liegen
van onze nationale leiders. Dit zijn bij
TIRADE#18 opnieuw de ingrediënten, maar dan
geschreven op maat van dit jaar.

Toegang: 18 euro / 15 euro (Vriendenpas) / 9 euro (Vrijetijdspas)
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Theater Tieret en
Walrus
Meneer Beer en de
5+
woeste wolven
Zondag 13 januari om 14.30 uur
in de schouwburg
Meneer Beer en de woeste wolven is
een muzikaal bosfestijn voor alle kleine
durvers en grote berenvrienden. Voor
dit groots popconcert verzamelden
Theater Tieret en de muziekgroep
Walrus maar liefst acht acteurs,
muzikanten en poppenspelers. Duik
met Meneer Beer mee het bos in, waar
woeste wolven de muzikale plak
zwaaien, Staf de Uil een oogje in het zeil
houdt en Eddy de Vos uren kan uitweiden over koetjes en kalfjes.
Toegang: 8 euro / 5 euro (Vriendenpas)
/ 4 euro (Vrijetijdspas)

De KolonieMT en Peter De Graef
Twee zielen
Donderdag 17 januari om 20 uur in de schouwburg
De unieke vertelkracht van Peter De Graef en de
muzikale drive van De KolonieMT leverden de
voorbije jaren al sterke producties op. In Twee
zielen ontmoeten een man en een vrouw elkaar
In drie verschillende tijdvakken. Telkens speelt
er een ander aspect van ongelijkwaardigheid,
maar in elke scène worden de personages
gedreven door universele, diepmenselijke
vragen. Ogenschijnlijk hebben de drie delen
niets met elkaar te maken. Toch loopt er een
gevoelsmatige lijn door het stuk. De livemuziek speelt een eigenzinnige rol, waarbij zang en
percussie de boventoon voeren.

Els Dottermans
Boeken en Bubbels
Zondag 27 januari om 10.30 uur
in de Lakenhal
Els Dottermans is als theateractrice
verbonden aan het NTGent. Ook
speelde ze in de tv-reeksen Loslopend
wild, Tytgat Chocolat, Zone Stad,
Amateurs, … Tijdens Boeken en Bubbels
bespreekt zij een aantal boeken die op
de een of andere manier iets betekend
hebben in haar leven.
Het folkduo Lies en Jeroen zorgt voor de
muzikale omlijsting.

Toegang: 15 euro / 12 euro (Vriendenpas) / 7,50 euro (Vrijetijdspas)

Kamerfilharmonie Vlaanderen o.l.v. Herman Engels
Österreich

Toegang: 10 euro / 7 euro (Vriendenpas) / 5 euro (Vrijetijdspas)
inclusief aperitief

Zaterdag 19 januari om 20 uur in de schouwburg
In dit nieuwjaarsconcert brengt Kamerfilharmonie Vlaanderen enkele eeuwen Oostenrijkse
muziekgeschiedenis tot leven. Op het programma staat muziek van Mozart, Beethoven,
Schubert en Strauss. Solist van deze muzikale
avond is de jonge violiste Svenja Van Driessche.
Toegang: 20 euro / 17 euro (Vriendenpas) /
10 euro (Vrijetijdspas)

André Brasseur en band
Belpop Bonanza
Zaterdag 26 januari om 20 uur in de schouwburg
De comeback van André Brasseur is een van de
mooiste muziekverhalen van de jongste jaren.
De koning van het Hammondorgel keert na
veertig jaar in de vergetelheid terug met een
jonge en straffe begeleidingsgroep.
André is vooral bekend door zijn hit Early Bird
uit 1965. Het oeuvre van de 79-jarige virtuoos
heeft na een halve eeuw nauwelijks aan kracht
ingeboet.
Voor het concert vertelt Belpopkenner Jan Delvaux het fascinerende levensverhaal van André
Brasseur.
Toegang: 18 euro / 15 euro (Vriendenpas) / 9 euro (Vrijetijdspas)

Info en tickets:
cc 't Schaliken, Grote Markt 35
www.schaliken.be, tel. 014-21 90 88
cultuurcentrum@herentals.be
januari 2019
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CULTUURCENTRUM ’T SCHALIKEN - FILM
Molly Monster

4+
Woensdag 2 januari om 14.30 uur in de schouwburg

Molly is een grappig, geel monstertje op dunne pootjes. Op een dag
legt mama een ei, dat papa moet uitbroeden, ver weg, achter de
Wilde Heuvels. Molly mag niet mee. Maar wanneer haar ouders haar
cadeau voor de baby vergeten, reist Molly hen achterna. Zo begint een
avontuurlijke reis door een wereld van uitbundige kleuren en
opgewekte muziek.

Isle of Dogs
Woensdag 2 januari om 20 uur in de schouwburg

In de Japanse stad Megasaki heerst hondengriep. Heel de bevolking
dreigt uit te sterven. De burgemeester verbant daarom alle honden
van de stad naar een vuilnisbelteiland. Zijn twaalfjarige pleegzoon
Atari probeert samen met enkele nieuwe hondenvrienden alle
honden van het smerige eiland te redden.

Molly Monster is een vrolijke animatiefilm uit Zwitserland, Zweden en
Duitsland. Cc 't Schaliken vertoont de Nederlandstalige versie. De film
duurt 77 minuten.

Isle of Dogs van regisseur Wes Anderson is een animatiefilm met een
donker randje. Cc 't Schaliken vertoont de Engelstalige versie met
Nederlandstalige ondertitels. U hoort de stemmen van onder meer
Bryan Cranston en Scarlett Johansson.

Toegang: 5 euro / 3,50 euro (Vriendenpas) / 2,50 euro (Vrijetijdspas)

Toegang: 5 euro / 3,50 euro (Vriendenpas) / 2,50 euro (Vrijetijdspas)

Darkest Hour

Vele hemels boven de zevende

Dinsdag 29 januari om 20 uur in de schouwburg

Woensdag 30 januari om 14.30 uur in de schouwburg

In mei 1940 hangt het lot van West-Europa af van de beslissing van de
Britse eerste minister Winston Churchill. Zal Churchill over een
vredesverdrag onderhandelen met Adolf Hitler? Of beslist hij tot een
gewapende strijd met Duitsland? Zijn eigen politieke partij spant
tegen hem samen, het Britse volk is onvoorbereid en de koning is
sceptisch.

Eva staat altijd klaar om de wereld te redden. Ze is een rots in de
branding voor haar puberende nichtje, haar ruziënde ouders en haar
dolverliefde zus. Ze is kampioen in geven, behalve aan zichzelf. Maar
achter haar brede glimlach en overdosis begrip groeit een knagende
eenzaamheid.

Darkest Hour is een Britse biografische film uit 2018 van regisseur Joe
Wright. De bijna onherkenbare Gary Oldman won de Oscar voor de
beste mannelijke hoofdrol.

Vele hemels boven de zevende is een Vlaamse film uit 2017. Regisseur
Jan Matthys verfilmde de gelijknamige debuutroman van Griet Op de
Beeck. In de hoofdrollen herkent u onder meer Brit Van Hoof, Sara De
Roo en Koen De Graeve.

Toegang: 5 euro / 3,50 euro (Vriendenpas) / 2,50 euro (Vrijetijdspas)

Toegang: 5 euro / 3,50 euro (Vriendenpas) / 2,50 euro (Vrijetijdspas)
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AANKONDIGINGEN
JEUGD
Driekoningenwandeling in Noorderwijk
Op zondag 6 januari is iedereen welkom op de gezinsvriendelijke Driekoningenwandeling van
heemkring Nortrevic. De wandeling start om 14 uur aan het oude zwembad achter de SintBavokerk in Noorderwijk. Deelnemen kost 2 euro, een opwarmertje onderweg is inbegrepen.

Jeugdraad verwelkomt
nieuwjaarszangers

Vanaf 13.30 uur is ook café Nortrevic weer open. U kunt er gezellig bijpraten bij een drankje en
frikadellen met krieken en boterhammen eten. Wilt u mee aanschuiven, schrijf u dan voor 30
december in. Dat kan door 7 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

Omgaan met hoogsensitiviteit
Hoogsensitiviteit of hooggevoeligheid is een begrip dat de laatste tijd meer en meer in de
belangstelling staat. Het verwijst naar personen die door hun extra gevoelige centrale
zenuwstelsel meer moeite hebben met het verwerken van prikkels en indrukken van de
buitenwereld. Ze zijn daarom vatbaarder voor aandoeningen als burn-out, depressie en
chronisch vermoeidheidssyndroom. Op dinsdag 15 januari geeft Christel Stubbe van HSP
Vlaanderen (Vlaamse Vereniging voor Hooggevoelige Personen) een lezing over hoe u kunt
omgaan met hoogsensitiviteit. De lezing vindt plaats in de bibliotheek en start om 20 uur. U kunt
gratis komen luisteren. Schrijf u vooraf even in bij de bib.
Meer informatie en inschrijvingen: bibliotheek, Gildelaan 13, bibliotheek@herentals.be,
tel. 014-85 97 50

Op maandag 31 december trekken heel
wat kinderen de straat op om hun
nieuwjaarswensen rond te zingen. De
jeugdraad ontvangt hen tussen 10 en 13
uur aan de Lakenhal en trakteert hen op
een warm hapje en een drankje.

Studeren in de bib
Quiz van de Herentalse Badmintonclub
De Herentalse Badmintonclub organiseert op zondag 13 januari haar elfde familiequiz in zaal 't
Hof. De quiz begint om 14 uur. Vorm een ploeg van zes personen en schrijf u snel in via
contacteerhbc@gmail.com. Vermeld uw ploegnaam en het telefoonnummer van de verantwoordelijke. Deelnemen kost 18 euro per ploeg.

Iets met snaren
Bent u gitarist, gitarist-zanger of bespeelt u een ander snaarinstrument? Kortom, hebt u iets met
snaren? Dan kunt u vanaf 7 januari elke maandag van 14.30 uur tot 16 uur terecht in de nieuwe
workshop van De Cirkel. Zowel beginners als gevorderden, notenlezers als niet-notenlezers zijn
welkom. Tijdens de workshops kunt u van elkaar leren en samen spelen. Mogelijke onderwerpen
die aan bod komen zijn akkoordenleer, improvisatie en de begeleiding
van popsongs. Breng zelf uw instrument en schrijfgerei mee en
eventueel een muziekstandaard. Deelnemen is gratis.
Meer informatie en inschrijvingen:
ontmoetingsruimte De Cirkel, Spiegelfabriek,
Lierseweg 132, celvermeulen@me.com

Zit u tijdens de blokperiode niet graag
alleen over uw boeken gebogen? Nog
tot 25 januari kunnen studenten in de
voormiddag in de bib terecht om samen
te studeren. Tussen 9 en 10 uur is er
vrije inloop. Daarna kunt u nog steeds
langskomen, maar moet u even
aanbellen. Tussen 13 en 14 uur is
pauzeren verplicht, want dan is de bib
gesloten. Deze regeling geldt enkel op
werkdagen.
Meer informatie: bibliotheek,
Gildelaan 13, tel. 014-85 97 50,
bibliotheek@herentals.be
januari 2019
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JEUGD
AANKONDIGINGEN
Theaterling speelt ik.
ik. is het verhaal van vijf zussen en een broer.
Een verhaal over het verlangen naar vrijheid.
Over de drang jezelf te mogen zijn in een
samenleving van anderen. Maar vooral over
ontsnappen aan de realiteit. Het is een
monoloog van een groep over wat het betekent
om te zijn wie je bent en te worden wie je zal
zijn.
De jeugdtoneelvereniging Theaterling brengt deze komedie op de planken van de
Kamertheaterzaal van 't Hof op 19, 20, 25, 26, 27 januari en 1, 2 en 3 februari. De toegang
bedraagt 9 euro. U kunt uw tickets bestellen via http://tickets.schaliken.be of tel. 014-21 90 88.
Meer informatie: www.theaterspektakel.be

Nieuwjaarsconcert in de Zandkapel

Circuslessen voor
kleuters
Op zondag 13 januari start Locorotondo
met een nieuwe reeks kleutercircus.
Kleuters van de eerste en tweede
kleuterklas kunnen elke zondagochtend
samen met hun mama, papa of een
andere volwassene komen bewegen. U
doet samen oefeningen om het
lichaamsbewustzijn, het evenwicht, de
oog-handcoördinatie en vooral het
zelfvertrouwen een boost te geven. De
eerste les is gratis. Schrijf u snel in via
www.locorotondo.be.
Meer informatie en inschrijvingen:
www.locorotondo.be

Davidsfonds Noorderwijk-Morkhoven organiseert voor de vijfde maal een sfeervol nieuwjaarsconcert in de Zandkapel in Noorderwijk.
Het Flanders Harp Quartet brengt de mooiste
transcripties en het - vaak onbekende originele repertoire voor harpkwartetten. Deze
idyllische bezetting heeft veel te bieden, van
zachte feeërieke klanken tot vurige arpeggio's.
Het optreden vindt plaats op zondag 27 januari
om 15 uur en wordt gevolgd door de traditionele nieuwjaarsreceptie. Een kaart kost 25 euro.
Houders van een Davidsfonds Cultuurkaart betalen 15 euro.
Meer informatie: Jos Vermeulen, tel. 014-26 24 07

Slimme pillen, een revolutie in de gezondheidszorg
Kunnen slimme bacteriën een oplossing bieden
aan diabetes, darmkanker, reuma en MS?
Wordt onze smartphone de dokter van de
toekomst? Gaan we van een geneeskunde die
ons geneest naar een geneeskunde die ons
gezond houdt?
Op donderdag 24 januari geeft Christiaan
Thoen, hydrobioloog en wetenschapscommunicator van de universiteit Antwerpen, een
lezing over de geneeskunde van de toekomst.
De lezing vindt plaats in de Lakenhal om 14 uur.
De toegang bedraagt 10 euro, leden van Neos
Herentals betalen 5 euro. Schrijf u voor 18 januari in door het juiste bedrag te storten op rekening
BE96 0689 0724 8505 van Neos Herentals met de vermelding 'Thoen' + uw naam.
Meer informatie: Jack Verhees, gsm 0475-77 02 03
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Oproep kandidaten
kampioenenhuldiging
Elk jaar huldigt de sportraad de
kampioenen van het afgelopen jaar. Als
u in 2018 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
met een podiumplaats op een Belgisch
kampioenschap. De kampioenenhuldiging vindt plaats op vrijdag 22 maart
2019 in cc 't Schaliken.

JEUGD
Toast Literair
Op zondag 20 januari om 9.30 uur ontvangt Davidsfonds Herentals u
op een gezellige, literaire brunch in hotel De Swaen (Belgiëlaan 1).
Tijdens het eten vertelt Daan Esch, auteur van de historische roman
Stem, honderduit over het leven en werk van castraatzangers. Jef Van
Den Bosch zorgt voor de luchtige noot met een echt waargebeurde
historie in onvervalst Hertals dialect. Afsluiten doen we met de
prijsuitreiking van de Junior Journalist wedstrijd. De toegang bedraagt
27 euro. Houders van een Davidsfonds Cultuurkaart of een
Vrijetijdspas betalen 22 euro.
Meer informatie en inschrijvingen: hubert.vanooteghem@skynet.be,
tel. 014-21 65 35

Klara in deSingel
Cultuurzender Klara neemt op zaterdag 26 januari voor de achtste
keer heel deSingel in met een boeiend muzikaal programma. Het
Davidsfonds en de Gezinsbond van Herentals leggen een bus in die u
heen en terug brengt. De bus vertrekt om 10.45 uur aan het administratief centrum (Augustijnenlaan 30). Deelnemen kost 38 euro.
Leden van het Davidsfonds of de Gezinsbond en houders van een
Vrijetijdspas betalen 33 euro. Op www.desingel.be vindt u het
programma van deze muzikale dag.
Meer informatie en inschrijvingen: Jef Haest, gsm 0472-46 14 49,
jefhaest@hotmail.com

Yoga voor beginners
Seva Yoga Kempen organiseert yogalessen in de turnzaal van vrije
basisschool (W)Onderwijs (Nonnenstraat 14-16, toegang parkeerterrein via de Koppelandstraat). Op donderdag 31 januari om 19.30 uur
start er een nieuwe beginnerscursus. De eerste les is vrijblijvend 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, http://sevayoga.be/

Tai chi helpt lichaam en geest te
ontspannen
Centrum OJO organiseert lessen tai chi in kOsh Campus
Scheppersstraat (via Sint-Jansstraat 140). Tai chi is een Chinese
bewegingsleer die lichaam en geest helpt te ontspannen. Op
woensdag 9 januari om 20.45 uur bent u welkom op een gratis
proefles en demonstratie.

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).

Meer informatie: Inge Van den Eynde, tel. 014-51 98 20,
www.centrumojo.be
januari 2019
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UIT IN HERENTALS
Wilt u zelf een activiteit toevoegen? Dat kan! Surf naar de UiTdatabank en vraag een invoeraccount aan. Uw activiteit
verschijnt dan niet alleen hier, maar ook op UiTinVlaanderen.be en in tal van andere digitale en gedrukte agenda’s.

Van 21/12
tot 27/01

TENTOON

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

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

Van 27/12
tot 31/12

UIT

Gezellig eindejaar met dorpscafé en haringbak /
Dorpshuis Morkhoven

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

JEUGD

Jeugdraad verwent nieuwjaarszangers / Lakenhal / Van
10 tot 13 uur

UIT

Kiss Me Festival / Multifunctioneel terrein,
Herenthoutseweg

RAAD

Gemeenteraad en Raad voor Maatschappelijk Welzijn /
Administratief centrum, Augustijnenlaan 30 / 20 uur

FILM

Molly Monster (+4 jaar) / cc 't Schaliken / 14.30 uur

FILM

Isle of Dogs / cc 't Schaliken / 20 uur

SOCIO

Alegria – Open huis / 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

HUMOR

Paulien Cornelisse – Om mij moverende redenen / cc 't
Schaliken / 20 uur

MA 31/12

WO 02/01

DO 03/01

ZA 05/01
ZO 06/01

DI 08/01
WO 09/01
DO 10/01

DI 15/01

LEZING

Christel Stubbe – Omgaan met hoogsensitiviteit /
Bibliotheek, Gildelaan 13 / 20 uur

MUZIEK

Jasper Steverlinck – Night Prayer / Kuub / Cultuurhuis
de Warande, Warandestraat 42,
2300 Turnhout / 20.15 uur

WO 16/01

CREA

Crea-café: bloemen (Allium) maken / De Cirkel,
Lierseweg 132 / van 13 tot 16.30 uur

DO 17/01

SOCIO

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

THEATER

De KolonieMT en Peter De Graef – Twee zielen / cc 't
Schaliken / 20 uur

CREA

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

VR 18/01

VROUW

Vrouwenraad – Overzicht 2018 en programma 2019 /
Koetshuis, Stadspark / 13.30 uur / Info: Louisa Van
Sand, tel. 014-22 00 55

ZA 19/01

KLASSIEK

Kamerfilharmonie Vlaanderen o.l.v. Herman Engels –
Österreich / cc 't Schaliken / 20 uur

THEATER

Theaterling – ik. / Kamertheaterzaal 't Hof, Grote Markt
41 / 20 uur

UIT

Davidsfonds – Toast literair / Hotel de Swaen,
Belgiëlaan 1 / 9.30 uur

WANDEL

Winterwandeling / De Zuuten Inval, Bovenrij 80 / 14.30
uur

THEATER

Theaterling – ik. / Kamertheaterzaal 't Hof, Grote Markt
41 / 15 uur

CREA

Crea-café: windspinner maken / De Cirkel, Lierseweg
132 / Van 13 tot 16.30 uur

THEATER

Tibaldus – Yvonne, prinses van Bourgondië (Circuit X) /
CC Zwaneberg, Cultuurplein 1, 2220 Heist-op-den-Berg
/ 20.30 uur

SOCIO

Alegria – Open huis en film Achter de wolken / Oud
Gasthuis, Nederrij 133/A / 13.30 uur / Info: gsm 047554 71 44

LEZING

Christiaan Thoen – Slimme pillen / Lakenhal / 14 uur
Grijze Panters – Wandeling / Info: Joke, tel. 014-22 04
07

ZO 20/01

WO 23/01

DO 24/01

WANDEL

Heemkring Nortrevic – Driekoningenwandeling / Oud
zwembad Noorderwijk, Ring 9 / 14 uur

SENIOR

KLASSIEK

Am@dee – Mozart ontmoet XXI (aperitiefconcert) /
Lakenhal / 11 uur

CREA

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

SENIOR

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

UIT

Wintercafé / WZC Sint-Anna, Vorselaarsebaan 1/A

THEATER

Theaterling – ik. / Kamertheaterzaal 't Hof, Grote Markt
41 / 20 uur

INFO

Milieuraad - Infoavond zwerfruimte / Lakenhal / 20 uur

MUZIEK

Nieuwjaarsconcert 29 Bataljon Logistiek – Koninklijke
muziekkapel van de Gidsen / cc 't Schaliken / 20 uur

MUZIEK

André Brasseur en band – Belpop Bonanza / cc 't
Schaliken / 20 uur

THEATER

Theaterling – ik. / Kamertheaterzaal 't Hof, Grote Markt
41 / 20 uur

CREA

VR 25/01

Crea-café: kaarsen gieten / De Cirkel, Lierseweg 132 /
van 13 tot 16.30 uur

SOCIO

Alegria – Open huis en 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

VR 11/01

WERELD

Vassvik – De nieuwe Arctic Sound Experience: Joik &
Modern Strings / CC Zwaneberg, Cultuurplein 1, 2220
Heist-op-den-Berg / 20 uur

WANDEL

ZA 12/01

WOORD/
HUMOR

Stijn Meuris – TIRADE#18: In blind vertrouwen / cc 't
Schaliken / 20 uur

Winterwandeling / Den Brigand, Bovenrij 59 / 14.30
uur

WOORD

MUZIEK

Winterconcert Koninklijke Fanfare Zucht naar Kunst / 't
Zaaltje, Molenstraat 16 / 19.30 uur

Els Dottermans – Boeken en Bubbels / Lakenhal / 10.30
uur

TUIN

QUIZ

Quiz van de Herentalse Badmintonclub / Zaal 't Hof,
Grote Markt 41 / 14 uur

TuinHier – Wortelgewassen / Eetzaal kOsh Campus
Scheppersstraat / 10 uur

THEATER

FAMILIE

Theater Tieret en Walrus – Meneer Beer en de woeste
wolven (+5 jaar) / cc 't Schaliken / 14.30 uur

Theaterling – ik. / Kamertheaterzaal 't Hof, Grote Markt
41 / 15 uur

MUZIEK

MUZIEK

Winterconcert Koninklijke Fanfare Zucht naar Kunst / 't
Zaaltje, Molenstraat 16 / 19 uur

Nieuwjaarsconcert Davidsfonds – Flanders Harp
Quartet / Zandkapel / 15 uur

BLOED

Bloedinzameling Rode Kruis / Oud zwembad
Noorderwijk, Ring 9 / Van 17.30 tot 20.30 uur

FILM

Darkest Hour / cc 't Schaliken / 20 uur

ZO 13/01

MA 14/01
16

THEATER
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Abattoir Fermé – Gonzo / cc de Werft, Werft 32, 2440
Geel / 20.15 uur

ZA 26/01

ZO 27/01

DI 29/01

UIT IN HERENTALS

DI 29/01

THEATER

Pitcho Womba Konga – Kuzikiliza (Circuit X) / Kuub /
Cultuurhuis de Warande, Warandestraat 42, 2300
Turnhout / 20.15 uur

WO 30/01

FILM

Vele hemels boven de zevende / cc 't Schaliken / 14.30
uur

Elke dinsdag

Turnen

CREA

Crea-café: sundancer maken / De Cirkel, Lierseweg 132
/ van 13 tot 16.30 uur

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

Elke woensdag

Fietsen

BLOED

Bloedinzameling Rode Kruis / Parochiezaal Morkhoven,
Goorstraat 1 / Van 17.30 tot 20.30 uur

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

Elke donderdag Petanque

SOCIO

Alegria – Open huis en workshop tai chi / Oud
Gasthuis, Nederrij 133/A / 13.30 uur / Info: gsm 047554 71 44

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

DO 31/01

CREA

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

WERELD

Camané / CC Zwaneberg, Cultuurplein 1, 2220 Heistop-den-Berg / 20 uur

Infosessies over reanimatie en het gebruik
van de defibrillator
Om mensen met een hartstilstand te redden, moet u snel kunnen
reageren. Daarom willen de stad en het Rode Kruis zo veel mogelijk
inwoners laten kennismaken met reanimatie en het gebruik van de
defibrillator.

ACTIEVE SENIOR
OKRA Sint-Waldetrudis

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

U kunt een infosessie volgen op dinsdag 5, 19 of 26 februari, van 19 tot
22 uur. Op donderdag 7, 14, 21 en 28 februari zijn er ook namiddagsessies van 13.30 uur tot 16.30 uur. De sessies vinden plaats in de lokalen
van het Rode Kruis (Schoolstraat 46). Deelnemen is gratis. Wilt u graag
een sessie volgen, schrijf u dan in via www.herentals.be/hartveilig.

Behaal het brevet van helper

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
Elke vrijdag

Op zaterdag 2 februari gaat het Rode Kruis van start met een combinatiecursus eerste hulp en helper. Zes zaterdagen lang gaat u van 9 tot 13
uur praktisch aan de slag met simulanten en reanimatiepoppen. U
leert huidwonden verzorgen, een defibrillator bedienen, een
beroerte herkennen en veel meer. Aan het einde van de cursus kunt u
een examen afleggen om het brevet van helper te behalen.

De Vossenberg / Van 13 tot 16 uur

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

Iedereen vanaf 16 jaar kan gratis deelnemen. De lessen vinden plaats
in de lokalen van het Rode Kruis (Schoolstraat 46).

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

Elke dinsdag

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

Meer informatie en inschrijvingen: vorming@herentals.rodekruis.be

Op feestdagen zijn er geen wandelingen.
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BURGERZAKEN
Geboorten
27/10
28/10
29/10
31/10
01/11
06/11
08/11
09/11
12/11
13/11
15/11
15/11
19/11
20/11
24/11
27/11
27/11
28/11
29/11
30/11

Thobryano, zoon van Josiane Audo
Isa, dochter van Elly Helsen en Sven De Ceulaer
Camille, dochter van Jasmien Meulendijks en Kristof
Soentjens
Shaqir, zoon van Elbie Zenelaj en Ylli Krasniqi
Stella, dochter van Silke Calaerts en Jarno Van Den Kieboom
Febe, dochter van Machteld Philipsen en Jeffry Van den
Bulck
Tania, dochter van Maryam Shirafkan
Dart, zoon van Jill Verresen en Tom Van Regenmortel
Jorre, zoon van Sietske Tielemans en Ben Vervloesem
Suze, dochter van Elke Govaerts en Daan Goedemé
Toon, zoon van Natalie Belmans en Wibren Marivoet
Gus, zoon van Kato Stijnen en Jef Van Eyck
Thierno, zoon van Faty Bah
Hasse, dochter van Evi Belmans en Gunter Geens
Lucas, zoon van Zoë Laurent en Marco Fonck
Elliot, zoon van Sieglien Gauwloos en Charles Kingangai
Pippa, dochter van Valerie Wegge en Jelle Helsen
Cis, zoon van Fannie Marien en Pieter Vanlommel
Théo, zoon van Nele Robrechts en Bram Steurs
Seppe, zoon van Tinne Haest en Glen Engels

Overlijdens
03/11
05/11
05/11
05/11
06/11
09/11
09/11
10/11
11/11
12/11
12/11
16/11
16/11
17/11
18/11
19/11
22/11
22/11
24/11
26/11
27/11
30/11
02/12
04/12

Dymphna Janssens (88), echtgenote van Lodewijk Van Hove
Maria Gebruers (81), weduwe van Josephus Verborgt
Hannelore Goris (17)
Anita Wynants (57), weduwe van Alois Verheyen
Jacqueline Goovaerts (71), weduwe van Albert Douwen
Frans Klockaerts (70)
Jozef Van Sande (77)
Gerebern Mens (73)
Diogo Mendonça Duarte (26)
Adelina Goverts (91), weduwe van Marcel Brants
Maria Anthonis (92), weduwe van Jan De Peuter
Maria Horemans (64)
Désiré Van Roy (83), echtgenoot van Irena Heyns
Aloysius Renders (89), weduwnaar van Julia Van Hoof
Maria Van Genechten (91), weduwe van Antoon Van Den
Bosch
Jasper Paenhuysen (23)
Maria Feyen (87), echtgenote van Josephus Driesen
Dionys Mollen (86), echtgenoot van Maria Meir
Jan Van Dingenen (49), echtgenoot van Josiane Van
Oudendijck
Melissa Gios (33)
Marleen Van Gompel (60)
Mathild De Cleyn (90), weduwe van Raymond De Grauwe
Joseph De Reze (85), echtgenoot van Monica De Ceuster
Maria Anthonis (92), weduwe van Jozef De Ceulaer

Huwelijken
Kevin Van Olmen en Cindy Verboven
Sven Woestenborghs en Griet Branckaerts
Kevin Fleerackers en Kim Dierckx
Micha Van den Eynde en Lise Van Hove
Jan De Smet en Nele Van Hecke
Lander Bouwen en Anna Rits
Enzo Bellens en Kelly Van Bael

ZITDAGEN
Stadsloket
administratief centrum, Augustijnenlaan 30

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

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

Convent2
Augustijnenlaan 26/1

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

De Warande
Warandestraat 42, Turnhout

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

Huwelijksaankondigingen
Sudan Maksut en Nafije Demirova
Jens Maes en Sofie Janssens
Vincent Verwerft en Silke Vangenechten
Stijn Hermans en Carine Van Gorp
Philip Roodhooft en Nathalie Van Sande
Andy Vervoort en Gina De krem
18
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Mobiele Lijnwinkel
iedere vrijdag van 8 tot 13 uur
Grote Markt, aan de Kerkstraat

NUTTIGE TELEFOONNUMMERS
Alegria open huis voor mensen met kanker
Nederrij 133/A

DRINGENDE HULP

0475-54 71 44

Ziekenwagen en brandweer

112

Anonieme Alcoholisten

03-239 14 15

Politie

101

Autisme-telefoon

078-15 22 52

Antigifcentrum
Gasgeur

070-245 245
0800-65 065

WACHTDIENSTEN
Apothekers

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

Awel

102

Boskat

014-23 31 36

Centrum Algemeen Welzijnswerk,
CAW de Kempen, Hofkwartier 23

0800-13 500

Child Focus
Contact Center Personen met een Handicap

116000
0800-987 99

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

deN Babbelhoek
praatgroep Nederlands voor anderstaligen

Huisartsenwachtpost - Nederrij 99
014-22 22 00
Van vrijdag om 19 uur tot maandag om 8 uur en op feestdagen

Den Brand
dagbesteding voor mensen met een handicap

014-84 12 00

De Dorpel, Boerenkrijglaan 16

014-21 40 73

0472-22 86 71
014-22 17 81

De Woonbrug - Augustijnenlaan 28/6

014-85 98 00

Administratief centrum - Augustijnenlaan 30

014-28 50 50

Diabetes Infolijn

0800-96 333

Academie voor Beeldende Kunst
Markgravenstraat 89

014-28 51 55

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

Academie voor Muziek, Woord en Dans
Hikstraat 28

014-21 33 05

Belastingen

02-575 82 60

Infopunt Dementie

014-28 20 00

Bibliotheek - Gildelaan 13

014-85 97 50

JAC - Hofkwartier 23

014-23 34 01

Brandweer - Oud-Strijderslaan 1

014-56 66 30

Kankerlijn

0800-35 445

CardStop

070-344 344

Kringkruidenier - Lierseweg 132

014-24 66 84

Cultuurcentrum ’t Schaliken - Grote Markt 35

014-21 90 88

Kringwinkel Zuiderkempen - Lierseweg 132

015-23 73 93

Defecten aan de openbare verlichting

0800-6 35 35

Stadsloket

Drughulp - Hofkwartier 23

014-23 34 01

Holebifoon

0800-99 533

Hulplijn Misbruik, Geweld en Kindermishandeling

1712

MS-liga Antwerpen

03-887 48 18

De Lijn

070-220 200

OCMW - Augustijnenlaan 30

014-28 50 50

Diftar-informatielijn

0800-97 687

OCMW (sociale dienst) - Nederrij 133/A

014-24 66 66

Ontmoetingsruimte De Cirkel - Lierseweg 132

014-24 66 93

Vzw OpWeg
ondersteuning van personen met een handicap

014-23 18 80
014-24 66 97
014-21 08 08

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

’t Peeseeke
openbaar computerlokaal - Lierseweg 132

NMBS - Herentals

03-229 56 14

Slachtofferhulp - Hofkwartier 23

PIDPA (klantenservice)

0800-90 300

Tele-onthaal

Politiezone Neteland - Molenvest 23

014-24 42 00

Vertrouwensartsencentra

02-533 12 11

Recyclagepark - Hemeldonk 10

014-85 92 40

Werkwinkel - Molenvest 21

014-24 89 60

Sport, jeugd en internationale samenwerking
De Vossenberg, Markgravenstraat 107

014-21 21 86

Wijkcentrum De Gagel - Gagelstraat 36

014-49 04 74

Woonzorglijn

078-15 25 25

Sport Vlaanderen Herentals - Vorselaarsebaan 60

014-85 95 10

Zelfmoordlijn

1813

Stadsarchief - Augustijnenlaan 1

014-21 28 00

Ziekenhuis - Nederrij 133

Stedelijke Werkplaats - Hemeldonk

014-28 50 50

Ziekenvervoer (niet dringend)

Toerisme Herentals - Grote Markt 35

014-21 90 88

Zit Stil (ADHD)

Vlaamse Wegentelefoon

0800-122 66

Foto: Michiel Vanhoudt

106

014-24 61 11
105
03-830 30 25
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OPENINGSTIJDEN STADSDIENSTEN
MA

DI

WO

DO

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

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

BIBLIOTHEEK GILDELAAN

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

18.00-20.00

ADMINISTRATIEF CENTRUM

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

CC ’T SCHALIKEN EN TOERISME
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

RECYCLAGEPARK

VR

14.00-16.00

09.00-16.30

09.00-16.30

09.00-12.00

07.00-18.00

07.00-18.00

07.00-18.00

07.00-18.00

07.00-18.00

SPORT EN JEUGD

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

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

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

09.00-11.45
18.00-19.00

09.00-11.45

09.00-11.45

09.00-11.45

09.00-11.45

09.00-11.45

09.00-11.45

09.00-17.00

HUMMELTJESHOF
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

OCMW SOCIALE DIENST

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

Zitdag Dorpshuis Noorderwijk

ZO

10.00-12.00

09.00-18.00

Gesloten op 25, 26 december en
1 januari

ZA

08.30-14.30

NA AFSPRAAK

Gesloten op 25 december en 1 januari

OCMW DIENST RECHTSHULP

09.00-11.45

09.00-11.45

DIENSTENCENTRUM CONVENT2

09.00-17.00

09.00-17.00

09.00-17.00

09.00-17.00

10.00-17.00

10.00-17.00

10.00-17.00

13.00-17.00

10.00-17.00

10.00-17.00

13.00-16.00

13.00-16.00

13.00-16.00

13.00-16.00

10.00-12.00

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

17.30-21.00

14.00-21.00

17.30-21.00

17.30-21.00

09.00-17.00

09.00-17.00

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

KRINGKRUIDENIER
Gesloten van dinsdag 25 december
tot en met dinsdag 1 januari

ONTMOETINGSRUIMTE DE CIRKEL
Gesloten van dinsdag 25 december
tot en met dinsdag 1 januari

COMPUTERLOKAAL ’T PEESEEKE
Gesloten van maandag 24 december
tot en met dinsdag 1 januari

HET NETEPARK
WEDSTRIJDBAD

RECREATIEBAD EN
DOELGROEPENBAD
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
20

14 tot 16 uur is het wedstrijdbad een pretbad.
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