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Upstores opent in Francesco-paviljoen
Op 2 december gaat Upstores open in het Francesco-paviljoen in de
Bovenrij. Zo komt er een gloednieuw winkelconcept naar het winkelcentrum, dat van het Francesco-paviljoen een bruisende stadsmarkt
zal maken.
Na het vertrek van de leerlingen uit het Francesco-paviljoen, groeide
de vrees dat het gebouw lang leeg zou staan. Dit zou geen goede zaak
zijn voor het winkelcentrum. De stad ging daarom op zoek naar een
moderne oplossing voor het schoolgebouw. Met Upstores gaat de
stad voluit voor bruisende winkelstraten, maar ook voor andere
stadstroeven. Naast de veertien winkeltjes in het pand, is er ook
ruimte voor sociale economie, co-working plaatsen, diensten en
ambachten. Creativiteit en samenwerking staan dus centraal.
Upstores City is de ideale broedplaats voor ondernemend talent en
creëert extra beleving in het kernwinkelgebied. Upstores is dus de
perfecte plek om uw ondernemerschap of product te testen in het
handelshart van Herentals. Geïnteresseerde ondernemers kunnen
zich nog altijd aanmelden via lars@haesen.net, gsm 0495-54 09 90.

voorwoord ...

DEZE MAAND

Een mooi eindejaar
De eindejaarsperiode staat voor de deur, de periode dat we vrienden
en familie opzoeken om elkaar het beste te wensen. Een periode van
gezellig winkelen, lekker tafelen, samen goede doelen steunen, gewoon fijn ontmoeten met
buren en dorpsgenoten. Wees welkom op de vele kerst- en eindejaarsactiviteiten die in onze
stad de komende weken op de agenda staan. Zoals jaren traditie hebben onze verenigingen,
buurtcomités, handelaars, … maar ook de stad weer hun uiterste best gedaan om een zeer
ruim aanbod gezellige activiteiten te organiseren. Dit is Herentals weer op zijn best.
In deze warme kerstperiode is eenzaamheid pijnlijker dan ooit. Voor velen onder ons dreigt
een zware periode aan te breken. Laten we ons samen inspannen dat ook deze inwoners van
een minder bezorgde tijd kunnen genieten. Onze ontmoetingsruimten bieden warmte en
gezelligheid, maar spring zelf ook eens binnen bij een bejaarde buur of een eenzame collega.
De eerste buurtzorgnetwerken in onze stad zijn in voorbereiding, mensen zorgen voor
mensen, ook dat is Herentals op zijn best.
Tenslotte is de eindejaarsperiode ook niet zonder risico. Ik vraag u allen om veilig te feesten.
Feest zonder vuurwerk, laat je rijden als je een glaasje wil drinken. Zo blijft deze mooie
eindejaarsperiode voor iedereen een feest. Ik wens u een mooi eindejaar toe.
Uw burgemeester, Mien
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Aankondigingen voor de Stadskrant van januari
moeten uiterlijk op maandag 2 december bij de
redactie zijn. De redactie heeft het recht
inzendingen te weigeren, in te korten en te
wijzigen.

Tijdens de week van 16 december kunt u zich inschrijven voor de gratis computercursussen van 't
Peeseeke. Dit is het aanbod voor volgend voorjaar:
Ÿ Computer voor beginners: basisfuncties van een computer, foto's bewaren, veilig internetten
en e-mailen
Ÿ Word: basismogelijkheden (basiskennis Windows nodig)
Ÿ PowerPoint: basismogelijkheden, een diavoorstelling maken (basiskennis Windows nodig)
Ÿ Excel: basismogelijkheden, een automatisch rekenblad en adresbestand maken (basiskennis
Windows nodig)
Ÿ Bestanden en mappen: bestanden en foto's op computer zetten, back-ups maken van
bestanden en foto's
Ÿ iPad en iPhone: basismogelijkheden, apps, foto's, muziek, e-mail (enkel Apple)
Ÿ Tablet en smartphone: basismogelijkheden, apps, foto's, muziek, e-mail (enkel Android)
Inschrijven kan ter plaatse van maandag 16 tot donderdag 19 december, tussen 13 en 16 uur. Bij
uw inschrijving betaalt u een waarborg van 5 euro. Die krijgt u terug bij de start van de cursus.
Meer informatie: 't Peeseeke, Campus Spiegelfabriek, Lierseweg 132, tel. 014-24 66 97,
www.herentals.be/peeseeke

Verkeerstip van de politie
We begeven ons elke dag in het verkeer. Ongetwijfeld ergert u zich ook wel eens aan het
gedrag van andere weggebruikers. Vaak komt dat omdat niet iedereen alle verkeersregels
even goed kent. Om zo veel mogelijk misverstanden uit de wereld te helpen, geeft de Lokale
Politie Neteland vanaf nu elke maand een verkeerstip in de Stadskrant. Als iedereen zich aan
de juiste regels houdt, kunnen onze wegen er alleen maar veiliger op worden.

DRUK: IPM Printing
Gedrukt op 100 % FSC®- papier

We bijten de spits af met de regels rond fietsverlichting. Tijdens deze donkere dagen is het
immers belangrijk dat u goed zichtbaar bent voor andere weggebruikers als u met de fiets de
weg op gaat.

Op www.herentals.be/stadskrant kunt u op het
einde van elke maand de Stadskrant voor de
volgende maand downloaden.

Wanneer moet uw verlichting aan?
Ÿ Vanaf het vallen van de avond tot het aanbreken van de dag, of wanneer het zicht
minder dan 200 meter bedraagt.
Welke verlichting is verplicht?
Ÿ Wit of geel licht vooraan, rood licht achteraan.
Ÿ Het rode achterlicht moet 's nachts, bij helder weer, zichtbaar zijn van op een afstand
van minstens 100 meter.
Welke reflectoren zijn verplicht?
Ÿ Witte reflector vooraan, rode reflector achteraan
Ÿ Oranje reflectoren in de pedalen.
Ÿ Twee oranje reflectoren tussen de spaken van elk wiel ofwel een witte reflecterende
strook op de banden.
Moeten de lichten op uw fiets vastzitten?
Ÿ Neen. U mag ze ook op uw kleding of rugzak bevestigen.
Tip:
Ÿ Met een fluohesje bent u in het donker zichtbaar voor automobilisten vanaf 150
meter, zonder pas vanaf 20 à 50 meter!
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BUDGET
Vraag een nieuwe erkenning aan voor uw vereniging
Vanaf 4 december kunt u een nieuwe erkenning aanvragen voor uw vereniging via
www.herentals.be/erkenning-vereniging. De stad werkte het voorbije jaar intensief aan een
modern, transparant en op maat afgestemd ondersteuningskader voor de Herentalse
verenigingen. Voldoet uw vereniging aan de nieuwe basisvoorwaarden? Dan krijgt u een
erkenning van de stad en kunt u tegen een voordelig tarief stedelijke infrastructuur en
uitleenmateriaal huren.
Daarnaast biedt de stad ook financiële ondersteuning aan erkende verenigingen. Als uw
vereniging het tarief van de Vrijetijdspas toepast, minstens tien actieve leden en tien
activiteitsdagen per jaar heeft, komt ze in aanmerking voor werkingssubsidies.

Stad koopt zaal 't Hof en omgeving
Het stadsbestuur koopt zaal 't Hof, Jeugdhuis Tiener, het pleintje voor zaal 't Hof en het parkje
achter zaal 't Hof tot aan het heraangelegde Loopke. De stad betaalt 2.156.200 euro voor de
aankoop. In de prijs is de afkoop van de huidige huurprijs inbegrepen. Met de aankoop wil het
bestuur dit belangrijke stadsdeel verder ontwikkelen met een stadsfeestzaal en een ruime
ondergronds parkeerterrein. Omdat de stad op termijn ook enkele appartementen wil laten
bouwen in het binnengebied, is het echter noodzakelijk dat de stad eigenaar wordt.
Zaal 't Hof was oorspronkelijk de parochiezaal van de Sint-Waldetrudisparochie, nu vertegenwoordigd door vzw Dekenaat Zuiderkempen Regio Herentals. In 1996 kreeg het stadsbestuur de
zaal en de omgeving in erfpacht. Volgens de erfpacht moest de stad jaarlijks een huurprijs
betalen. De huurprijs werd jaarlijks geïndexeerd en bedroeg in 2018 ongeveer 57.000 euro.

Overdekte bushalte
aan het parochiecentrum van Noorderwijk
Aan de meest gebruikte bushalte van
Noorderwijk kunt u voortaan beschut
op de bus wachten. Sinds kort staat er
een schuilhuisje van 3,4 op 1,6 meter.
Het schuilhuisje heeft open zijwanden,
zodat voetgangers nog comfortabel
kunnen passeren.

Werk mee aan de
huldigingsceremonie
Op donderdag 12 maart 2020 organiseert het stadsbestuur een huldiging
voor Herentalsenaren die in 2019 een
uitzonderlijke prestatie leverden op het
vlak van sport, cultuur, wetenschap, …
De stad doet een warme oproep naar
vrijwilligers die deze huldiging mee
willen vormgeven.

De erfpacht loopt normaal tot 2046. Het stadsbestuur heeft echter aan de vzw gevraagd om de
volledige locatie te kunnen aankopen. De locatie ligt immers centraal in het binnengebied dat de
stad aan het ontwikkelen is. In een eerste fase gebeurde al de vernieuwing van het stadspark, de
herwaardering van 't Loopke en de aanleg van een parkeerterrein achter zaal 't Hof.

Hebt u interesse? Laat het ons weten
via www.herentals.be/huldiging.

Maar volgens het masterplan uit 2014 biedt de locatie plaats voor een nieuwe stadsfeestzaal,
een ruim ondergronds parkeerterrein en een brede link met het stadspark. Het stadsbestuur wil
deze eigentijdse invulling realiseren en op deze plek een meerwaarde creëren voor het centrum.

Snoeien van bomen
De komende weken krijgen de bomen in
de Stadspoortstraat en de Molenvest
een snoeibeurt. Deze werkzaamheden
brengen wat verkeers- en lawaaihinder
met zich mee.
In de Stadspoortstraat krijgen de
platanen aan de zijde van Kleerroos een
drastische snoeibeurt. De jongere
bomen aan zijde van de Ernest Claesstraat worden opgesnoeid.
Ook de lindebomen in de Molenvest
hebben een nieuwe snoeibeurt nodig.
Om het herstel van de bomen te
bevorderen, beperkt de snoei zich dit
jaar tot de dikste takken.
Meer informatie: www.herentals.be/
wegen-en-verkeer
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STADSLOKET

klik

bel

kom

Eind 2015 vernieuwde de stad haar dienstverlening. Via het stadsloket helpen we u sindsdien makkelijker en sneller
verder. Ondertussen zijn we vier jaar verder en leek het ons een goed idee om de werking van het stadsloket nog eens
kort uit te leggen.

Klik.

Bel.

Het digitaal loket van de website is altijd open. U kunt er producten
aanvragen of een afspraak maken. U kunt ook een melding of een
klacht doorgeven, of solliciteren.

Als u online niet vindt wat u zoekt, of het lukt niet om online een
afspraak te maken of een product aan te vragen, dan kunt u gewoon
even bellen. Onze medewerkers helpen u graag verder aan de
telefoon.

Een product aanvragen
Voor sommige producten hoeft u niet naar het stadsloket te
komen. U kunt onder meer een adreswijziging, een afvalkalender, een parkeerverbod en een Vrijetijdspas aanvragen. Ook
allerlei attesten en uittreksels zijn online verkrijgbaar.
www.herentals.be/e-loket

Een afspraak maken
Een onlineafspraak maken is vrij eenvoudig. Als u uw bankzaken
online doet, dan kunt u normaal gezien ook online een afspraak
maken. U moet onder meer een afspraak maken voor een
identiteitskaart, een rijbewijs, een aangifte van een geboorte of
een omgevingsvergunning.
www.herentals.be/afspraak

Vacatures
U vindt op de website ook vacatures waar u online voor kunt
solliciteren.
www.herentals.be/vacatures

Contact
Wilt u online contact met ons opnemen, dan kan dat via de
website. Dat kan ook als u een melding of een klacht hebt.
www.herentals.be/contact
4
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Wist u dat de telefoon niet enkel tijdens de openingsuren van het
stadsloket open is, maar ook op dinsdag-, donderdag- en vrijdagnamiddag?
Tel. 014-28 50 50

Kom.
Het stadsloket werkt vooral op afspraak. U kunt een afspraak online of
via de telefoon maken. Ook aan het onthaal kunt u nog altijd een
afspraak maken, maar dan is het niet zeker dat u dezelfde dag nog
geholpen kan worden.
U komt ook naar het stadsloket als u een document moet afhalen
waarvoor u al eerder op afspraak bent geweest. Dat gaat dan bijvoorbeeld om een identiteitskaart, een rijbewijs of een kids-ID.
De onthaalmedewerkers helpen u ook verder met uw vragen en
bezorgdheden.
Administratief centrum, Augustijnenlaan 30

Openingsuren stadsloket
Maandag

09.00-12.00

Dinsdag

09.00-12.00

Woensdag

09.00-12.00

Donderdag

09.00-12.00

Vrijdag

09.00-12.00

13.30-16.00

17.00-19.30

WONEN

Koop een woonmeter en bespaar op uw energiefactuur
Een goede luchtvochtigheid in huis is belangrijk voor uw gezondheid en helpt u om te besparen op uw energiefactuur.
Wilt u nagaan hoe het met de luchtvochtigheid in uw woning gesteld is? Koop dan een woonmeter bij het onthaal van
het stadsloket. Dankzij de groepsaankoop van IOK kan de stad de woonmeters aanbieden voor de voordelige prijs van
11 euro. De woonmeters zijn te koop tot 31 december.

Wat is een woonmeter?

Hoe zorgt u voor gezonde lucht in huis?

Een woonmeter is een eenvoudig en gebruiksvriendelijk meettoestel
dat de temperatuur en luchtvochtigheid in huis aangeeft. Bij een
gunstig binnenklimaat ziet u een lachend gezichtje.

Verluchten

Waarom is een goede luchtvochtigheid belangrijk?
De ideale waarde van luchtvochtigheid schommelt tussen de 35 en de
65 procent. Een te hoge luchtvochtigheid in huis levert alleen maar
nadelen op:
Vochtige lucht leidt tot schimmels en gezondheidsproblemen.
Ÿ Vochtige lucht geeft een kil gevoel. In een goed verluchte
woning geeft een lagere binnentemperatuur van 20°C een
comfortabeler gevoel dan een kamer met hoge luchtvochtigheid
bij 23°C.
Ÿ Vochtige lucht opwarmen kost meer dan droge lucht opwarmen.
Ÿ

Koop uw woonmeter
Ÿ Onthaal stadsloket, Agustijnenlaan 30
Ÿ Van 18 november tot 31 december
Ÿ 11 euro

Door uw woning regelmatig te verluchten, verdwijnt de vochtigheid uit de lucht.
Ÿ Om goed te verluchten opent u twee ramen of deuren in uw
woning, zodat u doorstroming creëert. Dat doet u tweemaal per
dag 15 minuten lang.
Ÿ Na het douchen, koken, de was drogen, … moet u nog eens 10
tot 15 minuten verluchten.
Ÿ

Verwarmen
Als u thuis bent, is 20°C een ideale temperatuur. Verwarmen tot
21°C mag natuurlijk ook.
Ÿ 's Nachts of als u niet thuis bent, laat u de temperatuur dalen tot
15°C. U zet de verwarming niet uit. Anders koelt uw woning af
en kost het meer energie om ze weer op te warmen. Bij
vloerverwarming laat u de temperatuur dalen tot 19°C.
Ÿ Thermostaten geven soms een foutieve temperatuur aan.
Vertrouw op de gegevens van uw woonmeter om de juiste
temperatuur te bepalen.
Ÿ Laat in de kamer waar de thermostaat hangt de radiatorkranen
altijd volledig open staan, 365 dagen per jaar, 24 uur per dag. In
deze kamer regelt u de temperatuur enkel met de thermostaat.
In kamers zonder thermostaat kunt u de temperatuur regelen
met de radiatorkranen.
Ÿ
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SAMENLEVEN

Laat de winter u niet in zijn greep krijgen
De winter is voor veel mensen een zware periode. Voelt u zich eenzaam tijdens de donkere maanden? Ziet u er tegen
op om de koude te trotseren om boodschappen te gaan doen? Lopen de stookkosten op? Vraag dan hulp aan de
sociale dienst van het OCMW en dienstencentrum Convent2. De medewerkers helpen u graag verder.

Ontmoetingsruimtes bieden warmte en
gezelschap
Breng een bezoekje aan een van de ontmoetingsruimtes in Herentals.
U kunt er terecht voor een gezellige babbel, een warm drankje en
leuke activiteiten.

Boodschappen (laten) doen
Verschillende organisaties bieden thuiszorgdiensten aan. U kunt hen
onder meer vragen om uw boodschappen te doen. Als u dat wilt, kunt
u ook zelf mee naar de winkel gaan. Een boodschappendienst is niet
gratis. Sommige organisaties vragen een vaste prijs, andere berekenen hun prijs op basis van uw inkomen. Voor meer informatie kunt u
terecht bij dienstencentrum Convent2.

Dienstencentrum Convent2
Augustijnenlaan 26/1
Cafetaria open op weekdagen van 13 tot 17 uur

Elke dag een warme maaltijd

Dorpshuis Morkhoven
Dorp 12
Elke eerste en derde vrijdag van de maand open van 13 tot 16 uur

Vindt u het moeilijk om elke dag zelf te koken? Laat uw maaltijden aan
huis leveren door een cateringbedrijf of door dienstencentrum
Convent2.

Buurtcafé 't Begijntje
Begijnhof 26/B
Open op woensdag van 13.30 uur tot 16 uur

Verwarmingstoelage

Ontmoetingscentrum De Dorpel
Boerenkrijglaan 16
Open van dinsdag tot vrijdag van 13 tot 16.30 uur
en zondag van 14 tot 17 uur
Ontmoetingsruimte De Cirkel
Lierseweg 132
Open op dinsdag, woensdag en donderdag van 13 tot 17 uur

Vervoer nodig?
Belbus
tel. 03-218-14 94
www.herentals.be/belbus
Minder Mobielen Centrale
tel. 014-28 20 00
www.herentals.be/mmc
6
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Hebt u een beperkt inkomen en verwarmt u uw woning met mazout (=
huisbrandolie of stookolie), lamppetroleum (type C) of bulkpropaangas? Dan hebt u mogelijk recht op een bijdrage van het Sociaal
Verwarmingsfonds. U moet deze tegemoetkoming aanvragen bij de
sociale dienst van het OCMW binnen zestig dagen na de levering.

Meer informatie
Dienstencentrum Convent2
Augustijnenlaan 26/1, tel. 014-28 20 00
dienstencentrum@ocmwherentals.be
Sociale dienst OCMW
Nederrij 133/A, tel. 014-24 66 66
info@ocmwherentals.be

Zitdag Noorderwijk
Dorpshuis, Ring 26
Elke dinsdag van 10 tot 12 uur, enkel na afspraak

Word vrijwilliger bij de Fietsbieb!
Binnen enkele maanden opent de Fietsbieb een uitleenpunt in Herentals. Bij de Fietsbieb kunt u
een fiets lenen voor uw kind. Tweedehands, maar tiptop in orde. Wordt de fiets te klein, dan ruilt
u hem in voor een groter exemplaar. Altijd handig met opgroeiende kinderen.
Het uitleenpunt van de Fietsbieb is twee uur per maand open en draait volledig op vrijwilligers.
Kunt u goed fietsen repareren, bent u sterk in administratie of hebt u creatieve ideeën over
promotie? Dan bent u de geknipte vrijwilliger.
Een vrijwilliger: "Als je ziet hoe gelukkig kinderen met hun fietsje naar buiten
stappen, daar geniet ik met volle teugen van.".
Ook tweedehandskinderfietsen zijn altijd welkom. Hebt u thuis nog een kinderfietsje staan?
Schenk het aan de Fietsbieb! De Fietsbieb is een initiatief van de vzw Stroming en Beweging.net.

Praatcafé
over dementie
Wilt u meer weten over dementie?
Hebt u nood om met andere mensen te
praten over deze ziekte? Kom dan op
woensdag 18 december om 18 uur naar
het praatcafé in dienstencentrum
Convent2. Ria Caers van het regionaal
expertisecentrum Tandem praat er over
de harde kant van deze zachte ziekte
(met speciale aandacht voor frontotemporale dementie). Iedereen is
welkom. U hoeft niet in te schrijven.

Meer informatie: Bart Wynants, tel. 014-40 31 62, regio.kempen@fietsbieb.be
Meer informatie: dienstencentrum
Convent2, Augustijnenlaan 26/1,
dienstencentrum@ocmwherentals.be,
tel. 014-28 20 00

Herentals steunt de mensenrechten! En u?

Maakt u het verschil als
voogd?

Ook dit jaar ondersteunt de stad de eindejaarscampagne van Amnesty International. Wilt u
ook uw steentje bijdragen? Doe dan mee met
de Schrijfmarathon. Heel de maand december
kunt u brieven schrijven naar ministers en
presidenten om hen te vragen een einde te
maken aan schendingen van de mensenrechten. Zo kunt u tien moedige jongeren steunen
die onder vuur liggen omdat ze opkomen voor
anderen.

De Federale Overheidsdienst Justitie is
op zoek naar gemotiveerde personen
die bereid zijn om kinderen en jongeren
van vreemde herkomst te begeleiden.
Het gaat om jongeren die zonder hun
ouders aankomen in België. Als voogd
staat u hen bij in alle administratieve en
juridische aspecten van hun leven. Het
is niet de bedoeling dat u de jongeren in
huis neemt.

U kunt uw brieven online versturen. Hebt u
geen internet of stuurt u liever een echte brief?
Dan kunt u van 2 tot en met 30 december terecht in de bibliotheek tijdens de openingsuren.
Want élke brief telt!

Voelt u zich geroepen? Kom dan op
maandag 9 december om 10 uur naar
de infovergadering in Brussel. Bevestig
uw aanwezigheid voor 30 november via
voogdij@just.fgov.be.

Het stadsbestuur zet tijdens deze periode de mensenrechten volop mee in de kijker door een
groot spandoek op te hangen in het stadscentrum.

Meer informatie:
www.justitie.belgium.be

Meer informatie: www.schrijfmarathon.be
december 2019
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CC ’T SCHALIKEN
Poltrock
Mutes & Moods
Zaterdag 14 december om 20 uur in Art Center Hugo Voeten, Vennen 22
Poltrock is het soloproject van David Poltrock,
muzikant bij De Mens en Hooverphonic. Hij
maakte een serie instrumentale composities
gaande van intieme en minimale pianostukjes
o v e r d o n ke re e n s fe e r v o l l e a m b i e n tsoundcapes tot energieke elektronische clubtracks. Centraal in zijn muziek staat een vrij
uniek instrumentarium: mechanisch bewerkte
piano's, modulaire analoge synthesizers,
samplers en strijkers.
Vóór het concert kunt u de tentoonstelling over de Herentalse beeldhouwer Charles Auguste
Fraikin bezoeken met een gids. Gastcurator Guillaume Bijl exposeert een betekenisvol deel uit
Fraikins collectie.
Toegang: 13 euro / 10 euro (Vriendenpas) / 6,50 euro (Vrijetijdspas)

Katrien Oosterlinck
Massage-collage
Zondag 15 december om 11 uur, 13.30 uur en om 15 uur in de schouwburg
Massage-collage is een rustgevende activiteit
voor ouders en kinderen van zes tot twaalf jaar.
U installeert zich samen met uw zoon of dochter
op een rustig eilandje in de ruimte. Een gids
doet de bewegingen voor en daarna geeft u
elkaar een korte massage. Warm licht, maffe
geluiden en zachte kussens zorgen voor de
sfeer.

Los del Trè
Boke for Life
Dinsdag 3 december om 12.15 uur
in de foyer
De muzikale paden van gitaristen Tom
Van de Venne, Roel Van De Voorde en
Ward Pauwels kruisten elkaar in de
gangen van het Brusselse conservatorium. Het was meteen duidelijk dat deze
kerels een ongekende liefde voor
Spaanse en Latijns-Amerikaanse
muziek deelden. Die zuiderse klanken
en ritmes hoort u ook tijdens dit
concert.
Boke Hertals staat deze maand in het
teken van Music for Life. U kunt een
vrije gift doen in ruil voor het gratis
middagconcert en de boterhammen.
De opbrengst gaat naar het Olivia Fund.
Deze organisatie wil een brug slaan
tussen vernieuwend kankeronderzoek
en patiënten, met extra aandacht voor
zieke kinderen.
Toegang: vrije gift (inclusief boterham)

Met stickers op kalkpapier toont u elkaar wat u
gevoeld hebt. De massage-handleiding krijgt u cadeau, zodat u thuis nog kan nagenieten.
Toegang: 8 euro / 5 euro (Vriendenpas) / 4 euro (Vrijetijdspas)

Neteland zoekt nief (muzikaal) talent
Bent u een muzikant of een dj en hebt u zin in een uitdaging? Dan is Nief talent iets voor u!
Deze nieuwe muziekwedstrijd is een samenwerking tussen de gemeenten Grobbendonk,
Herentals, Herenthout, Olen en Vorselaar. Per gemeente wordt er via een preselectie beslist
wie mag spelen op de grote finale. Die vindt plaats op vrijdag 13 maart 2020 in het jeugdhuis
van Herentals. U kunt zich slechts inschrijven in één van de vijf gemeenten. Wilt u zich
inschrijven voor de preselectie in Herentals? Laat het ons ten laatste op 31 januari weten via
www.herentals.be/nief-talent. Alle muziekgenres en leeftijden zijn welkom.
De jeugdhuizen en cultuurdiensten zorgen voor professionele technische ondersteuning en
promotie. De winnaar krijgt drie dagen opnametijd in een professionele muziekstudio in de
omgeving.
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Foto: De Milieuboot

TENTOON
Behoud de Begeerte en Erik Vlaminck
Dikke Freddy
Donderdag 19 december om 20 uur in de schouwburg
Frederik De Meester, alias Dikke Freddy, is
dakloos en fulmineert al meer dan twintig jaar
over de wantoestanden die hem en zijn
lotgenoten treffen in hun dagelijks geploeter. In
humoristische, maar vooral trefzekere brieven
kaart hij armoede en ongelijkheid aan bij de
groten der aarde.

Helga Renders
Van zaterdag 28 december 2019
tot en met zondag 19 januari 2020
in de Lakenhal
Open op vrijdag, zaterdag, zondag
van 14 tot 17 uur
Vernissage: vrijdag 27 december
om 20 uur

Behoud de Begeerte stuurt Dikke Freddy nu op
tournee om zijn mening uit te dragen, en hem
ten minste voor die tijd een dak boven het hoofd te bieden. De pen van Dikke Freddy wordt
vastgehouden door roman-en-theaterauteur Erik Vlaminck.
Toegang: 13 euro / 10 euro (Vriendenpas) / 6 ,50 euro (Vrijetijdspas)

Praga Khan
KhantasiA
Vrijdag 20 december om 20 uur in de schouwburg
Praga Khan behoeft nauwelijks nog een
introductie. Tien jaar na de succesvolle
theatershows The Next Dimension, Code Red en
Frame By Frame keert Praga Khan terug met
KhantasiA.
De show neemt u mee op een reis van dertig
jaar Praga Khan-hits die in een semiakoestisch
kleedje werden gestoken. Samen met de
gebruikelijke gastartiesten, performers en
muzikanten zorgt Praga Khan voor een verbluffend spektakel met visuele en muzikale hoogstandjes.
Toegang: 22 euro / 19 euro (Vriendenpas) / 11 euro (Vrijetijdspas)

Jos Loffens Band
Happy Music! - James Last's 90th Anniversary Tribute
Zaterdag 21 december om 20 uur in de schouwburg
James Last (1929-2015) was met voorsprong de
meest vernieuwende orkestleider binnen de
wereld van populaire orkesten en bigbands na
de Tweede Wereldoorlog. In 2019 zou hij
negentig jaar geworden zijn. Voor deze
bijzondere gelegenheid brengt orkestleider Jos
Loffens een nostalgisch eerbetoon. Samen met
zijn gedreven muzikanten wil hij het publiek
verwennen met een bloemlezing uit het
instrumentale oeuvre van James Last. Zowel
pop, rock, folk als klassiek komen aan bod.
Toegang: 17 euro / 14 euro (Vriendenpas) / 8,50 euro (Vrijetijdspas)

Helga Renders houdt van spelen met
kleur en licht. Door de juiste compositie
te zoeken tracht zij een sterk beeld neer
te zetten dat de gemoedstoestand
benadrukt. Haar schilderijen zijn een
opsomming van persoonlijke ervaringen en gevoelens die voor iedereen
herkenbaar zijn. De mens is een
veelzijdig en interessant individu;
daarom maakt Helga af en toe ook
portretten in opdracht.
Helga Renders baat samen met haar
man de Toeristentoren in Herentals uit.
Daarnaast bouwt zij aan haar carrière
als beeldend kunstenaar. Ongeveer elf
jaar geleden leerde Helga Renders
zichzelf schilderen en ze ontwikkelde
een eigen stijl. Momenteel volgt ze een
opleiding in de beeldhouwkunst.
De toegang is gratis.
Foto: De Milieuboot

Info en tickets:
cc 't Schaliken, Grote Markt 35,
tel. 014-21 90 88, www.schaliken.be
cultuurcentrum@herentals.be
december 2019
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TENTOONSTELLING

In dialoog met de kunstenaar
Zaterdag 21 en zondag 22 december van 10 tot 17 uur in de Lakenhal
Vernissage: vrijdag 20 december om 20 uur
Op zaterdag 21 en zondag 22 december opent het voormalige Museum Fraikin even de deuren. Tussen 10 en 17 uur
kunt u de indrukwekkende gotische zolder van de Lakenhal en de mysterieuze beelden van Fraikin ontdekken. Mis
deze eenmalige en unieke gebeurtenis niet, want daarna gaan de zolder van de Lakenhal en het museum weer op slot
om helemaal gerestaureerd te worden.

De sokkel
De leerlingen van het projectatelier van de Stedelijke Academie voor
Beeldende Kunst maakten sokkels voor het beeld De kunstenaar
(1872) van Charles Auguste Fraikin. Elke sokkel is een sculptuur op
zich, maar dient tegelijkertijd als drager van het beeld van Fraikin. De
sokkels worden gepresenteerd in dialoog met het originele beeld van
Fraikin.

Fraikinstein
Tijdens de herfstvakantie konden kinderen deelnemen aan een
creakamp rond de gevierde kunstenaar. Ook hun jeugdige interpretatie van de werken van Fraikin krijgt een plaats binnen de tentoonstelling.

Geschiedenis van het museum
In 1893 huldigde de stad het beeldhouwkundige Museum Fraikin in.
Dit museum bevond zich in de Lakenhal en werd ingericht door de
kunstenaar zelf, Charles Auguste Fraikin. Het herbergde het volledige
gipsen oeuvre dat hij drie jaar eerder aan de stad Herentals had
geschonken. Rond 1980 sloot het museum zijn deuren. Het grootste
deel van de vierhonderd gipsen beelden en sculpturen kreeg een
ander onderdak, maar de meest imposante beelden bleven achter de
gesloten deuren van het museum staan.

Guillaume Bijl presenteert Charles
Auguste Fraikin (1817-1993)
Zondag 15 december van 14 tot 17 uur
in het Art Center Hugo Voeten, Vennen 22

De tentoonstelling is een organisatie van de stad Herentals, in
samenwerking met Art Center Hugo Voeten en Erfgoedcel
Kempens Karakter, met steun van de Vlaamse Overheid.
De toegang is gratis. Omwille van de veiligheid mag maar een
beperkt aantal personen tegelijkertijd op de zolder. Houd daarom
uw bezoek zo kort mogelijk.
10
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Op zondag 15 december is het uw laatste kans om de tentoonstelling over Fraikin in het Art Center Hugo Voeten te bezoeken.
Gastcurator Guillaume Bijl geeft met zijn indrukwekkende en soms
bevreemdende installaties de toon aan binnen de hedendaagse
conceptuele kunst. Als 'componist van de realiteit' inspireert Bijl
zich op het verhaal van Fraikin. Hij exposeert hiervoor een
betekenisvol deel uit diens collectie.
Toegang: 5 euro / 2,50 euro (Vrijetijdspas) - Tickets ter plaatse

KERSTMIS
IN DE STAD
75
JAAR BEVRIJDING
Kerstmarkt in Herentals
Op zondag 8 december trappen we de kerstperiode op gang! De vzw Toerisme Herentals nodigt
iedereen uit op de Grote Markt voor een gezellige, traditionele kerstmarkt. 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 draaimolen en 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 kerstmarkt met een dagje shoppen
of spring even binnen bij de dienst toerisme voor de cadeaucheques van Handelshart Herentals.

Kerstmarkt in Noorderwijk
Op vrijdag 13 december bent u welkom op de kerstmarkt in Noorderwijk. De kleine, sfeervolle
markt vindt plaats op het Dorpsplein en start om 18 uur. U kunt er genieten van een hapje en een
drankje en vindt er leuke kerstcadeautjes.
Tot en met 5 januari staat er aan het Dorpshuis een kerststal met de Kerstkeet, waar u gezellig iets
kunt drinken. De Kerstkeet wordt uitgebaat door verschillende Noorderwijkse verenigingen en
wijken.

Kerststal in Morkhoven
De oud-leiding van chiro Morkhoven zorgt ook dit jaar voor een mooie kerststal. De kerststal
staat op het dorpsplein van 7 december tot 11 januari.

De academie viert kerst op het Begijnhof
De kersthappening is een vaste waarde in de Stedelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans.
De editie 2019 wordt een bijzondere: op donderdag 19 december vindt de happening voor het
eerst plaats op twee locaties. Naast de hoofdschool (Hikstraat 28) laat de academie ook het
Begijnhof baden in een gezellige kerstsfeer.

Kerstwandeling door de
Herentalse natuur
De jaarlijkse kerstwandeling vindt
plaats op zondag 29 december. De
wandeling start dit jaar aan de sporthal
van Sport Vlaanderen (Vorselaarsebaan
60). Om het half uur vertrekt er een
groep wandelaars. De eerste groep
vertrekt om 17 uur, de laatste om 19
uur.
Gedurende twee uur gaat u op verkenning door de Herentalse natuur. Af en
toe houdt u halt voor een versnapering,
een muziekoptreden of een andere
verrassing. Denk eraan: u wandelt langs
en door het bos. Draag dus aangepaste
schoenen en breng zeker een zaklamp
mee.
Inschrijven kan vanaf 3 december via
www.herentals.be/toerisme of bij de
dienst toerisme (Grote Markt 35).
Deelnemen kost 4 euro, kinderen tot
twaalf jaar betalen 2 euro. De wandeling is niet geschikt voor kinderwagens
en rolstoelen.

Er zijn optredens in de kerk, het Begijnhofmuseum en de Gildekamer. Leerkrachten en leerlingen
brengen u in vervoering met stemmige muziek, warme woorden en met liefde bereide verse
soep. Iedereen is welkom van 18 tot 21 uur. De toegang is gratis.
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Kerstshoppen in Herentals
Tijdens de eindejaarsperiode straalt het historische stadscentrum een en al gezelligheid uit. Samen met de vele café- en restaurantuitbaters verwelkomen de handelaars
u in de mooie winkelstraten, waar u een groot aanbod vindt aan originele kerstcadeaus, kerstversiering en feestkleding.

Winkels open op zondag
Op zondag 8, 15 en 22 december zijn de winkels open van 13.30 tot 17.30 uur. De Zandstraat is
verkeersvrij, dus u kunt rustig langs de winkels kuieren.

Win mooie prijzen met de eindejaarsactie
De Herentalse middenstandsvereniging vzw Thals en de stad organiseren opnieuw een grote
eindejaarswedstrijd. De hoofdprijs is een elektrische step. Verder zijn er nog meer leuke prijzen
zoals een citytrip voor twee personen en Handelshart Herentals Cadeaucheques. 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. U vindt het wedstrijdformulier in de Stadskrant of bij de handelaars.

Handelshart Herentals Cadeaucheques
Weet u niet wat te kopen voor uw familie, geliefden of vrienden? Dan biedt de Handelshart
Herentals Cadeaucheque u een perfecte oplossing. U kunt de cheques gebruiken in bijna alle
handelszaken van Herentals, Noorderwijk en Morkhoven. 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 8, 15 en 22 december van 13 tot 17 uur en op maandag 23 december van 9
tot 12 uur.

Pop-ups
in het Zandpand
In december houden vzw Den Brand en
vzw Kaliber een pop-upwinkel open in
het Zandpand (Zandstraat 25). U vindt
er originele geschenken, gemaakt door
originele mensen.
Vzw Den Brand geeft volwassenen met
een beperking een warme thuis en
biedt hen persoonlijke zorg op maat
zodat zij zo zelfstandig mogelijk kunnen
leven. De bewoners zijn vaak creatief
bezig. Ze maken leuke geschenkjes
zoals kaarsen, wenskaarten, sleutelhangers, juwelen en decoratie.
Vzw Kaliber stelt meer dan tweehonderd personen met beperkte arbeidsmogelijkheden duurzaam te werk. Voor
de eindejaarsperiode maken zij zeven
verschillende geschenkboxen. Verras
uw familie en vrienden met een zoet,
zacht, zuiders, zwaar, zen, zuiver of zalig
cadeau.

Openingsuren
Het Zandpand is open van woensdag 4
december tot zaterdag 28 december.
Woensdag
Donderdag
Ÿ Vrijdag
Ÿ Zaterdag
Ÿ Zondag
Ÿ

Ÿ

Op de foto met de Kerstman
Op zondag 22 december maakt de Kerstman het gezellig in de Lakenhal. Van 13 tot 16 uur zijn alle
kinderen welkom om met hem op de foto te gaan. De kinderen die in Herentals, Noorderwijk of
Morkhoven naar school gaan, krijgen voor de vakantie een tekening mee. Die kunnen ze mooi
inkleuren en afgeven aan de Kerstman, in ruil voor een klein cadeautje.
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10.00-17.00
12.00-17.00
10.00-17.00
10.00-18.00
12.00-17.00

Op 25 en 26 december is het Zandpand
gesloten.
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Wandelen tussen de feestdagen door
Tussen al het feesten door is wat frisse lucht en beweging altijd welkom. De Gezinsbond van
Herentals nodigt u uit voor een winterwandeling op donderdag 26 december. De tocht start om
14.30 uur op het parkeerterrein van het Netepark en duurt ongeveer een uur. 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.

Kerstfoto's for Life
Wilt u dit jaar ook een kerstkaartje met een leuke familiefoto? Kom dan op zondag 1 december
tussen 11 en 15 uur naar De Boekerij (Berkenlaan 19). Voor 20 euro maakt fotografe Paulina
Januszewska drie prachtige foto's van u en uw gezin. Geen zin om te wachten? Maak een
afspraak via www.verhalenweverij.simplybook.it.

Vlaanderen zingt Kerst
Vlaanderen heeft een rijk repertoire
aan kerstliederen. Op dinsdag 26
december om 16 uur nodigt het
Davidsfonds u uit om samen een
selectie uit dit mooie erfgoed te zingen
in de Begijnhofkerk. Vocaal Ensemble
Markant zorgt voor begeleiding. Tussen
de liederen door brengt Gust Gepts
enkele sfeervolle teksten en speelt Bart
Wuilmus op het orgel. Iedereen is van
harte welkom. Met uw vrije bijdrage
steunt u De Fakkel.

Kerstfoto's for Life is een actie van de Warmste Week. De opbrengst gaat naar De
Verhalenweverij, een organisatie die leesplezier bevordert bij kinderen.

Maak een sfeervol bloemstuk
Wilt u zelf een sfeervol bloemstuk maken voor op de feesttafel? Kom dan op woensdag 11
december om 14 uur naar de cafetaria van SKS (Olympiadelaan 2). Bloemschikster Rita Van den
Bulck toont u stap voor stap hoe u te werk moet gaan.
De workshop is een organisatie van Neos Herentals. Deelnemen kost 10 euro. Schrijf u voor 3
december in door het juiste bedrag te storten op rekening BE96 0689 0724 8505 van Neos
Herentals met vermelding 'Bloemsierkunst kerst [+ uw naam]'.
Meer informatie: Rita Van den Bulck, gsm 0474-49 13 66, willyzalm@hotmail.com

Wiener Bonbons
Op zaterdag 14 december om 20 uur sluit het Herentals Symfonisch Orkest het jaar feestelijk af
op het podium van cultuurcentrum ’t Schaliken. Laat u meevoeren naar de grandeur van de 19de
eeuw en de sfeer van het Nieuwjaarsconcert in Wenen. Een kaart kost 18 euro in voorverkoop en
20 euro aan de kassa.
Meer informatie en tickets: cc 't Schaliken, Grote Markt 35, tel. 014-21 90 88, www.schaliken.be
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Sint-Franciscuskoor
brengt kerstpareltjes
Het Koninklijk Sint-Franciscuskoor
nodigt u uit op zondag 15 december om
15 uur in de Paterskerk (Kapucijnenstraat 7). U kunt er genieten van een
concert vol oude en nieuwe vertolkingen van kerstliederen uit Vlaamse en
buitenlandse schatkamers. Het koor en
de instrumentale begeleiding staan
onder leiding van dirigent en componist
Kristiaan De Becker.
Na het concert kunt u aanschuiven aan
een rijkelijk buffet in de Sint-Antoniuszaal. Een kaart voor het concert kost 12
euro, voor het concert met buffet
betaalt u 30 euro.
Meer informatie en tickets:
Ludo Maes, gsm 0475-78 68 55

Cadeaudagen van Oxfam Wereldwinkel
De kerstmarkt zou niet meer compleet zijn
zonder de cadeaudagen van de Wereldwinkel. Die vinden dit jaar plaats in de foyer
van cultuurcentrum 't Schaliken op zaterdag 7
december van 10 tot 23 uur en op zondag 8
december van 13 tot 17 uur.
U vindt er een grote keuze aan decoratie,
juwelen, wenskaarten, 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.

Wijnproefavond
Wist u dat de wijnen van Oxfam al prijzen
gewonnen hebben? Kom ze zelf proeven op
donderdag 5 december om 20 uur. Sommelier en wijndocent Koen Daniels leert u de
professionele degustatietechniek aan, die u daarna natuurlijk in praktijk brengt. Deelnemen
kost 10 euro. Schrijf u vooraf in via herentals@oww.be.

Wereldfilm
Op zaterdag 7 december kunt u in de schouwburg een voorstelling van de film Fatwa
bijwonen. 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.

Fatwa is een Tunesisch-Belgische film van Mahmoud Ben Mahmoud. Het hoofdpersonage,
Brahim Nadhour, keert naar Tunis terug om er zijn zoon Marouane te begraven, die omgekomen is bij een motorongeval. Hij ontdekt dat Marouane een militant was van een salafistische organisatie en besluit de personen die zijn zoon geïndoctrineerd hebben, op te sporen.
Beetje bij beetje begint hij te twijfelen aan de omstandigheden van Marouanes dood.

Cadeautip voor de
feestdagen
Met het fotoboek Herentals, vroeger en
nu kunt u samen foto's bekijken en
herinneringen ophalen. Het boek kost
10 euro en is te verkrijgen in dienstencentrum Convent2 (Augustijnenlaan
26/1) en bij de dienst toerisme (Grote
Markt 35).

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 2020 is er een
grote uitverkoop van kaarsen, 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
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Sport Vlaanderen pakt uit met een gloednieuw
mountainbikeparcours
Technisch parcours

Start 2 MTB

Houdt u van mountainbiken? Dan kunt vanaf nu uw hart ophalen op
het nieuwe Bike Trail Herentals. Dit unieke mountainbikeparcours op
en rond het prachtige domein van Sport Vlaanderen werd ontworpen
onder de professionele leiding van Paul Herygers. Het is een technisch
parcours voor ervaren mountainbikers en het heeft een totale lengte
van 4,4 kilometer. Er zitten een aantal uitdagende stukken in, die zeker
de moeite waard zijn om te verkennen. Zo werd de voormalige skiberg
omgebouwd tot een spectaculaire klim en downhill. De moeilijke
passages zijn telkens met een gevaarbordje aangeduid. U bent
verplicht om een helm te dragen en ook andere beschermingsmiddelen worden sterk aangeraden.

Bent u nog geen ervaren mountainbiker maar wilt u het graag leren?
In januari starten Sport Vlaanderen en de Vlaamse Wielerschool met
lessenreeksen waarbij u alle basistechnieken (zoals evenwicht,
bochtenwerk en kleine sprongetjes) onder de knie krijgt. Tijdens de
schoolvakanties zijn er ook veldrit-, mountainbike- en BMX-kampen
voor jongeren.

Gratis toegang
Het parcours start en eindigt op het parkeerterrein. Het is vrij en gratis
toegankelijk van zonsopgang tot zonsondergang, behalve wanneer er
een wedstrijd plaatsvindt. Na uw fietstocht kunt u, tegen betaling,
gebruikmaken van een bike wash en van kleedkamers met douche.
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Meer informatie
Sport Vlaanderen Herentals Vorselaarsebaan 60
tel. 014-85 95 10
www.sport.vlaanderen/herentals

Foto: Michiel Vanhoudt

Pretbad tijdens de kerstvakantie
Het pretbad met de nieuwe Aquaglide was een groot succes tijdens de herfstvakantie. Ook
tijdens de kerstvakantie kunt u dit uitdagende hindernissenparcours komen uitproberen. Het
wedstrijdbad is een pretbad op maandag, donderdag en vrijdag van 14 tot 16 uur. Ook in het
recreatiebad is plezier verzekerd. Probeer over de tien meter lange loopmat te lopen, schuif door
de zeventig meter lange glijbaan of zwem zo snel mogelijk door de stroomversnelling.
Meer informatie: Zwembaden en recreatiedomein Netepark, Vorselaarsebaan 56,
tel. 014-85 97 10, www.netepark.be

Algemene vergadering
sportraad
De sportraad nodigt alle sportclubs uit
voor de algemene vergadering van de
sportraad. Die vindt plaats op donderdag 12 december om 20 uur in de aula
van Sport Vlaanderen (Vorselaarsebaan
60).
Lieve Claes van Sport Vlaanderen geeft
u een uitgebreid overzicht van de
ondersteuning die Sport Vlaanderen
biedt aan lokale sportverenigingen en
sportevenementen met een bovenlokale uitstraling. Op de agenda staan het
transitietraject van de adviesraden, dat
rechtstreekse invloed heeft op de
huidige werking van de sportraad, en
a d v i e sve r l e n i n g o ve r s p o r t i e ve
aangelegenheden. Na de algemene
vergadering nodigt de sportraad alle
aanwezigen uit op een gezellige drink.

Bowlen voor
vijfenvijftigplussers

foto: Hans Otten

Zwemlessen voor volwassenen
Volwassenen die willen leren zwemmen, kunnen in het Netepark terecht. Op maandag 6
januari start een nieuwe reeks van vijf groepslessen. De zwemlessen vinden telkens plaats op
maandag van 20.15 uur tot 21 uur.

Op dinsdag 17 december van 14 tot 16
uur sluiten de sportieve senioren het
sporteljaar af met een namiddagje
bowlen bij Bowling Het Ven. Wie wordt
de kampioen van het jaar? Schrijf u in
via de webshop of aan de balie van de
sportdienst. Deelnemen kost 4 euro.
Meer informatie:
www.herentals.be/maandelijkseactiviteiten-voorvijfenvijftigplussers

Start to Swim
Kunt u al zwemmen, maar wilt u uw techniek en uithoudingsvermogen verbeteren? Neem
dan deel aan een reeks Start to Swim. Op zaterdag 11 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 16 december om 18 uur tot maandag 23 december
om 18 uur via www.herentals.be/zwemlessen.

Meer informatie
Sport en jeugd
De Vossenberg, Markgravenstraat 107
tel. 014-21 21 86, info@herentals.be
www.facebook.com/
sportenjeugd.herentals
december 2019
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AANKONDIGINGEN
Nieuwe Herentalsenaren staan model voor de
tentoonstelling Oogcontact
Deze winter kunt u een bijzondere tentoonstelling bezoeken in de Vitrine, de tentoonstellingsruimte van de Stedelijke Academie voor
Beeldende Kunst (Markgravenstraat 89). De
academie nodigde nieuwe Herentalsenaren uit
om model te staan voor een reeks portretten.
De tekeningen, beelden en foto's komen samen
in de tentoonstelling Oogcontact.
Met dit project willen de academie, de GeKoro
en het Agentschap Integratie en Inburgering
inzetten op ontmoeting en dialoog. Voor de nieuwkomers verlaagt het de drempel om in de
toekomst misschien zelf artistiek aan de slag te gaan.
De tentoonstelling opent op dinsdag 3 december om 20 uur. U kunt er tot 1 februari terecht op
maandag, dinsdag en woensdag van 13 tot 21 uur en op zaterdag van 9 tot 13 uur. De Vitrine is
gesloten tijdens de kerstvakantie.

Leer een back-up maken van uw Windows-computer
Vanaf maandag 9 december kunt u een nieuwe computercursus volgen in Convent2. In deze
cursus van zeven lessen leert u op een begrijpelijke manier hoe u een systeemback-up kunt
maken van een Windows-computer. Een systeemback-up is een reservekopie van alle bestanden, programma's en instellingen die op uw computer staan. Gaat er op een dag iets grondig mis
met uw computer, dan bent u niets kwijt. Dankzij de kopie kunt u alles gemakkelijk opnieuw
installeren.
Om deel te nemen hebt u een goede voorkennis van Windows nodig. Breng uw laptop en een
externe harde schijf of een usb-stick mee met minstens 250 GB vrije ruimte. Hebt u geen laptop,
dan kunt u oefenen op de computers in het leslokaal.
Meer informatie en inschrijvingen: dienstencentrum Convent2, Augustijnenlaan 26/1,
dienstencentrum@ocmwherentals.be, tel. 014-28 20 00

Jaarconcert van Music-Band Avanti
In zijn achtennegentigste jaar nodigt Music-Band Avanti u uit op het concert Novantotto (98).
Het gevarieerde programma bestaat uit licht verteerbare klassieke muziek, evergreens, opera,
pop en schlagers. Denk bijvoorbeeld aan muziek van Jacob de Haan, Frank Sinatra en Ted
Huggens. Ook de Glenn Miller Parade mag zeker niet ontbreken. Het concert vindt plaats op
zondag 1 december om 14.30 uur in cultuurcentrum 't Schaliken. De toegang bedraagt 5 euro.

Quiz mee met Curieus
Curieus Herentals organiseert een quiz ten voordele van Kom Op Tegen Kanker. De quiz vindt
plaats op vrijdag 13 december om 20 uur in zaal 't Hof (Grote Markt 41). Een ploeg bestaat uit
maximaal zes personen. Deelnemen kost 3 euro per persoon.
Meer informatie en inschrijvingen: willy.de.wachter@telenet.be, gsm 0476-93 54 18
18
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Bank Vooruit speelt
De code van de kaart
Een geheimzinnig Whatsapp-berichtje
brengt vijf vrienden bij elkaar in een
theaterzaal. Ze vinden er een vreemde
boodschap. Voor ze het goed en wel
beseffen, is er een digitaal virus
ontsnapt dat het gemunt heeft op alle
kerst- en nieuwjaarswensen. Kunnen de
vijf hun onderlinge ruzie naast zich
neerleggen en samen de oplossing
vinden? Krijgen ze de nodige hulp van
jongens en meisjes in de zaal? Of wordt
het dit jaar een Kerstmis en Nieuwjaar
zonder goede wensen en lieve berichten?
De code van de kaart is een spannende,
interactieve voorstelling voor kinderen
en iedereen die jong van hart is. De
voorstelling vindt plaats op zaterdag 28
december om 14.30 uur in cultuurcentrum 't Schaliken. Een ticket kost 8 euro,
kinderen jonger dan twaalf jaar betalen
5 euro. In het kader van de Warmste
Week geeft Bank Voortuit alle inkomsten van deze voorstelling aan het Olivia
Fund.
Meer informatie en tickets:
www.theaterbankvooruit.be

Bibnieuws
Speel mee met het dictee!
Op vrijdag 6 december om 20 uur doen meer
dan honderd bibliotheken in Vlaanderen en
Brussel mee met De Schrijfwijzen, ofwel Het
Groot Dictee Heruitgevonden. Ook
Bibliotheek Neteland doet mee. Iedereen die
graag speelt met letters is welkom in de
cafetaria van Thomas More in Vorselaar
(Lepelstraat 2).
U hoeft zeker geen spellingcrack te zijn! Het dictee wemelt niet van de moeilijke woorden,
maar laat u creatief aan de slag gaan met taal. Jong talent Annika Cannaerts uit Borgerhout
schreef de tekst en leerlingen van de woordafdeling van de Stedelijke Academie voor
Muziek, Woord en Dans Herentals lezen hem voor.
Schrijf u in via www.nete.land/groot-dictee.
Het eindigt trouwens niet op sinterklaasdag: de winnaars van alle bibliotheken nemen het
midden januari nog eens tegen elkaar op. De grote winnaar wordt dan De Schrijfwijze 2019
en mag een mooie pen op zak steken. De Schrijfwijzen, Het Groot Dictee Heruitgevonden
wordt gecoördineerd door de vzw Creatief Schrijven in samenwerking met de bibliotheken
en De Standaard.

Studeren in de bib
Samen studeren werkt voor velen motiverend. De bib zet daarom vanaf 23 december de
deuren in de voormiddag weer open voor blokkende studenten. U bent welkom op weekdagen tussen 9 en 13 uur. Deze regeling loopt tot eind januari. Let wel: de bib is gesloten op 24,
25, 26 en 31 december en op 1 januari.

Voorleesmomenten
De bib heeft een nieuwe reeks voorleesmomenten op het programma staan. Kinderen
tussen vier en acht jaar kunnen op woensdag 18 december komen luisteren naar een
verhaaltje rond het thema 'licht'. Na het voorlezen doen we samen nog iets leuks. Het
voorlezen start om 16 uur. We ronden af rond 17 uur. Deelnemen aan deze activiteit is gratis.
Het aantal deelnemers is beperkt, dus reserveer vooraf een plaatsje.
Om alvast te noteren in uw agenda: in het nieuwe jaar zijn er voorleesmomenten op 22
januari, 19 februari en 25 maart.

Herentalse
Geschiedkundige Kring
stelt nieuw jaarboek
voor
Op zaterdag 21 december stelt de
Herentalse Geschiedkundige Kring de
achtentwintigste editie van het
Historisch Jaarboek voor. De voorstelling vindt plaats om 10.30 uur in de
voormalige Fonderies de la Campine
(Wuytsbergen 2). Het boek staat
boordevol wetenswaardigheden over
Herentals en is geïllustreerd met talrijke
foto's en afbeeldingen.
In het hoofdartikel poogt Jan Goris om
enkele vragen over het Kempengevoel
te beantwoorden. Hoe en wanneer is
het ontstaan? En wat is er van dat
gemeenschapsgevoelen vandaag de
dag overgebleven? Verder bevat het
nieuwe jaarboek een artikel over het
honderdjarig bestaan van de Lourdesgrot op het Begijnhof, twee artikels over
het retabel van Sint-Crispien en SintCrispiniaan, een bijdrage over de
Herentalse drukkersfamilie Wechel en
verschillende kleinere artikels.
Het boek telt ongeveer 240 pagina's en
kost 20 euro. In deze prijs is het
driemaandelijks tijdschrift Herentaldum inbegrepen. U kunt het boek
kopen aansluitend op de voorstelling
(tot 18 uur) en later bij de dienst
toerisme (Grote Markt 35). U kunt het
boek ook via taxipost laten bezorgen. U
betaalt dan 10 euro verzendingskosten.
Meer informatie:
Herentalse Geschiedkundige Kring,
tel. 014-21 33 33, www.hgk.be

Videoworkshop voor kinderen
Op maandag 23 december kunnen kinderen van zeven tot tien jaar deelnemen aan een
videoworkshop in de bibliotheek. Vanuit een idee, een tekst of een voorwerp laten de
kinderen hun fantasie de vrije loop. Dan gaan ze op pad, gewapend met een videocamera. Ze
maken zelf personages voor hun video en proberen een verhaal, een gedicht of gevoel uit te
beelden zonder woorden. De workshop start om 9.30 uur en eindigt om 12 uur. Deelnemen
is gratis, maar u moet wel vooraf inschrijven.
Meer informatie en inschrijvingen: bibliotheek, Gildelaan 13, tel. 014-85 97 50,
bibliotheek@herentals.be
december 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.

ZO 01/12

MUZIEK

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

WANDEL

DO 12/12

RAAD

Algemene vergadering sportraad / Sport Vlaanderen,
Vorselaarsebaan 60 / 20 uur

Winterwandeling / De Boskantien, Wijngaard 26 /
14.30 uur

SOCIO

Alegria – open huis en gelaatsverzorging / Oud
Gasthuis, Nederrij 133/A / Info: gsm 0475-54 71 44

KERST

Kerstfoto's for Life / De Boekerij, Berkenlaan 19 / Van
10 tot 15 uur

SENIOR

Grijze panters – Kerstfeest / Info: Joke, tel. 014-22 04
07

NATUUR

Natuurpunt – Turen naar vogelkuren / Vogelkijkhut
Snepkensvijver, Lichtaartseweg / 9 uur / Info: Guy, tel.
014-26 27 89

KERST

Kerstmarkt Noorderwijk / Dorpsplein / 18 uur

QUIZ

Quiz van Curieus / Zaal 't Hof, Grote Markt 41 / 20 uur

THEATER

Baar / Dimitri Leue, Warre Borgmans, e.a. – Genoeg! /
cc 't Schaliken / 20 uur / UITVERKOCHT

MUZIEK

Poltrock – Mutes & Moods / Art Center Hugo Voeten,
Vennen 22 / 20 uur

KERST

Kerstmarkt / WZC Vogelzang, Vogelzang 1 / Van 14 tot
19 uur

MUZIEK

Herentals Symfonisch Orkest – Wiener Bonbons / cc 't
Schaliken, Grote Markt 35 / 20 uur

KERST

Kerstshoppen in Herentals / Stadscentrum / Van 13.30
tot 17.30 uur

TENTOON

In dialoog met de kunstenaar. Guillaume Bijl
presenteert Fraikin / Art Center Hugo Voeten, Vennen
22 / Van 14 tot 17 uur

VR 13/12

MA 02/12

BLOED

Bloedinzameling Rode Kruis / Zaal 't Hof, Grote Markt
41 / Van 17 tot 20.30 uur

DI 03/12

RAAD

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

MUZIEK

Los del Trè – Boke Hertals / Foyer cc 't Schaliken /
12.15 uur

Van 04/12
tot 01/02

TENTOON

Stedelijke Academie voor Beeldende Kunst Oogcontact / Vitrine, Markgravenstraat 89 / Open op
maandag, dinsdag en woensdag van 13 tot 21 uur en
op zaterdag van 9 tot 13 uur

WO 04/12

CREA

Hobbyclub Trachique: In de ban(d) van de fiets / De
Cirkel, Lierseweg 132 / Van 13 tot 16.30 uur

DO 05/12

THEATER

Theaterspektakel – Bevlekt / Kamertheaterzaal 't Hof,
Grote Markt 41 / 20 uur

FAMILIE

Alegria – open huis en schedelmassage / Oud Gasthuis,
Nederrij 133/A / Info: gsm 0475-54 71 44

Katrien Oosterlinck – Massage-collage (+6 jaar) / cc 't
Schaliken / 11 uur, 13.30 uur en 15 uur

KERST

Kerstconcert Sint-Franciscuskoor / Paterskerk / 15 uur

TUIN

TuinHier – Vaste planten / Eetzaal kOsh Campus
Scheppersstraat / 10 uur

BIB

De Dagen – Samenleesavond / Bibliotheek, Gildelaan
13 / Van 20 tot 21 uur / Inschrijven:
bibliotheek@herentals.be

MUZIEK

Workshop Iets met snaren / De Cirkel, Lierseweg 132 /
Van 14.30 tot 16 uur

RAAD

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

SENIOR

Bowlen voor 55-plussers / Bowling Het Ven, Vennen 36
/ 14 uur

SOCIO

Praatcafé dementie: de harde kant van een zachte
ziekte / Convent2, Augustijnenlaan 26/1 / Van 18 tot
20 uur

SOCIO

VR 06/12

ZA 07/12

ZO 08/12

MA 09/12

WERELD

Wijnproefavond Oxfam Wereldwinkel / cc 't Schaliken,
Grote Markt 35 / 20 uur

CREA

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

THEATER

Theaterspektakel – Bevlekt / Kamertheaterzaal 't Hof,
Grote Markt 41 / 20 uur

DICTEE

De Schrijfwijzen: Het Groot Dictee Heruitgevonden /
Thomas More Vorselaar / 20 uur

THEATER

Theaterspektakel – Bevlekt / Kamertheaterzaal 't Hof,
Grote Markt 41 / 20 uur

KERST

Cadeaudagen van Oxfam Wereldwinkel / cc 't
Schaliken, Grote Markt 35 / Van 10 tot 23 uur

FILM

Ciné Horizon – Fatwa / cc 't Schaliken, Grote Markt 35
/ 20 uur

KERST

Kerstmarkt Herentals / Grote Markt / 14 uur

KERST

Cadeaudagen van Oxfam Wereldwinkel / cc 't
Schaliken, Grote Markt 35 / Van 13 tot 17 uur

KERST

Kerstshoppen in Herentals / Stadscentrum / Van 13.30
tot 17.30 uur

BLOED

Bloedinzameling Rode Kruis / Zaal 't Hof, Grote Markt
41 / Van 17 tot 20.30 uur

MUZIEK
WO 11/12

DO 12/12

20

INFO

ZA 14/12

ZO 15/12

MA 16/12

DI 17/12

WO 18/12

JEUGD
BIB

Voorleesmoment – Licht / Bibliotheek, Gildelaan 13 /
16 uur

CREA

Hobbyclub Trachique: In de ban(d) van de fiets / De
Cirkel, Lierseweg 132 / Van 13 tot 16.30 uur

WOORD

Behoud de Begeerte en Erik Vlaminck – Dikke Freddy /
cc 't Schaliken / 20 uur

SOCIO

Workshop Iets met snaren / De Cirkel, Lierseweg 132 /
Van 14.30 tot 16 uur

Alegria – open huis en kerstfeest / Oud Gasthuis,
Nederrij 133/A / Info: gsm 0475-54 71 44

KERST

Infoavond over verslaving: Waar bestraft en waar helpt
de wet? / CGG Kempen, Hofkwartier 23 / 19 uur / Info:
tel 014-41 09 67

Kersthappening Stedelijke Academie voor Muziek,
Woord en Dans / Hikstraat 28 + begijnhof / Van 18 tot
21 uur

CREA

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

VR 20/12

MUZIEK

Praga Khan – KhantasiA / cc 't Schaliken / 20 uur

ZA 21/12

MUZIEK

Jos Loffens Band – Happy Music! - James Last's 90th
Anniversary Tribute / cc 't Schaliken / 20 uur

DO 19/12

CREA

Neos Herentals – Bloemsierkunst kerst / SKS,
Olympiadelaan 2 / 14 uur

CREA

Hobbyclub Trachique: In de ban(d) van de fiets / De
Cirkel, Lierseweg 132 / Van 13 tot 16.30 uur

THEATER

TG Wuivend Riet – Queenies / cc 't Schaliken, Grote
Markt 35 / 20 uur

TENTOON

In dialoog met de kunstenaar / Lakenhal / van 10 tot 17
uur

RAAD

Milieuadviesraad / Administratief centrum,
Augustijnenlaan 30 / 20 uur

UIT

Herentalse Geschiedkundige Kring – Voorstelling nieuw
jaarboek / Wuytsbergen 2 / 10.30 uur
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ZO 22/12

KERST

Kerstshoppen in Herentals / Stadscentrum / Van 13.30
tot 17.30 uur

ACTIEVE SENIOR

KERST

Kerstman deelt snoep uit op de zondagmarkt /
Belgiëlaan

OKRA Sint-Waldetrudis

KERST

Op de foto met de Kerstman / Lakenhal / Van 13 tot 16
uur

TENTOON

In dialoog met de kunstenaar / Lakenhal / van 10 tot 17
uur

MA 23/12

BIB

Videoworkshop voor kinderen / Bibliotheek, Gildelaan
13 / 9.30 uur

DO 26/12

KERST

Davidsfonds - Vlaanderen zing Kerst / SintCatharinakerk, Begijnhof / 16 uur

WANDEL

Winterwandeling Gezinsbond Herentals / Netepark,
Vorselaarsebaan 56 / 14.30 uur

VR 27/12

FIETS

Critical Mass / Standbeeld Boerenkrijg, Grote Markt /
18 uur

ZA 28/12

THEATER

Bank Vooruit – De code van de kaart / cc 't Schaliken,
Grote Markt 35 / 14.30 uur

Van 28/12
tot 09/01

TENTOON

Helga Renders / Lakenhal / Op vrijdag, zaterdag en
zondag van 14 tot 17 uur

ZO 29/12

WANDEL

Kerstwandeling / Sport Vlaanderen, Vorselaarsebaan
60 / vanaf 17 uur

Elke donderdag Hobbyclub
voor dames

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 Antonius
Elke maandag

Petanque

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

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
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

Zondag 8 december
Ÿ

De Kerstman deelt snoepjes uit op de kerstmarkt.

Zaterdag 14 en zondag 15 december
Ÿ

De Kerstman rijdt met een koets door de winkelstraten en
deelt wafeltjes uit.

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

Zondag 22 december

Elke maandag

Badminton

Sporthal van Noorderwijk / Van 13.30 tot 15 uur

In de voormiddag deelt de Kerstman snoepjes uit op de
zondagmarkt.
Ÿ Van 13 tot 16 uur maakt de Kerstman het gezellig in de
Lakenhal. Kinderen kunnen een tekening afgeven en met
hem op de foto gaan.

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

Easyfit

De Vossenberg / Van 9 tot 10 uur

Fitplus

De Vossenberg / Van 10.15 tot 11.15 uur

Badminton

Sporthal van Noorderwijk / Van 13.30 tot 15 uur

Ÿ

Elke woensdag

Elke donderdag Badminton
Elke vrijdag

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

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
Elke dinsdag
Op feestdagen zijn er geen wandelingen.
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SPREEKUREN
Wilt u de burgemeester of de schepenen spreken, dan kunt u bij hen terecht tijdens de spreekuren
in het administratief centrum (Augustijnenlaan 30), in het Dorpshuis van Noorderwijk (Ring 26)
en het Dorpshuis van Morkhoven (Dorp 12). U kunt hen ook mailen om een afspraak te maken.

Zitdagen

burgemeester Mien Van Olmen

Stadsloket

Algemeen beleid, politie, brandweer, veiligheid en openbare orde, burgerlijke
stand, bevolking en jubilarissen, communicatie en dienstverlening,
burgerparticipatie, landbouw en plattelandsontwikkeling
Ÿ iedere donderdag van 9 tot 10 uur in het administratief centrum
Ÿ na afspraak
[i] burgemeester.mien.van.olmen@herentals.be

schepen Yoleen Van Camp
Mobiliteit, middenstand, lokale economie, markten, foren en feesten, dierenwelzijn, sport
Ÿ maandag 2, 9, 16 en 23 december van 18 tot 19 uur
in het administratief centrum
Ÿ maandag 30 december van 18 tot 19 uur in het Dorpshuis van Morkhoven
Ÿ na afspraak
[i] schepen.yoleen.van.camp@herentals.be

schepen Jan Michielsen

administratief centrum,
Augustijnenlaan 30

Commissie voor Juridische
Bijstand
gratis juridisch advies door een
advocaat
Ÿ iedere maandag
van 17.30 tot 19.30 uur
Op afspraak via tel. 014-28 50 50 of
www.herentals.be/afspraak

Vlaams Woningfonds van de
Grote Gezinnen
iedere dinsdag van 9 tot 12 uur
enkel na afspraak: tel. 03-238 60 34

Ÿ

Cultuur en kunstonderwijs, flankerend onderwijsbeleid, bibliotheek en archief,
internationale samenwerking, jumelages
maandag 23 december van 18 tot 19 uur in het Dorpshuis van Noorderwijk
na afspraak
[i] schepen.jan.michielsen@herentals.be
Ÿ
Ÿ

Convent2
Augustijnenlaan 26/1
(Oud Moederhuis)

schepen Pascal Van Nueten
ruimtelijke ordening, openbare werken, groen en milieu, begraafplaatsen
maandag 2, 9, 16 en 30 december van 18 tot 19 uur
in het administratief centrum
Ÿ maandag 23 december van 18 tot 19 uur in het Dorpshuis van Noorderwijk
Ÿ na afspraak
[i] schepen.pascal.van.nueten@herentals.be
Ÿ

schepen Patrik De Cat
Financiën, kerkfabrieken, personeel
maandag 30 december van 18 tot 19 uur in het Dorpshuis van Morkhoven
na afspraak
[i] schepen.patrik.de.cat@herentals.be

Ÿ
Ÿ

schepen Stefan Verraedt
Toerisme, jeugd, monumenten en erfgoed, musea, patrimonium, ICT
iedere maandag van 18 tot 19 uur in het administratief centrum
na afspraak
[i] schepen.stefan.verraedt@herentals.be

Ÿ
Ÿ

Federale pensioendienst
werknemers
Ÿ

eerste en derde maandag van de
maand
van 9 tot 11.30 uur en
van 13.30 tot 15.30 uur

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

Federale pensioendienst
zelfstandigen
(pensioenen, ziekteverzekering,
kinderbijslag, ... voor zelfstandigen)
Ÿ eerste maandag van de maand
van 9 tot 12 uur

schepen Peter Bellens
Voorzitter bijzonder comité sociale dienstverlening
Welzijn, zorg en gezondheid, sociale dienstverlening, sociale economie, sociale
huisvesting en woonbeleid, senioren, kinderopvang, gezondheid en preventie,
gelijke kansen, personen met een handicap, AZH
alleen na afspraak
[i] schepen.peter.bellens@herentals.be

Ÿ
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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

Alzheimerliga Vlaanderen

Politie

101

Anonieme Alcoholisten

03-239 14 15

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

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

0800-15 255

Awel

102

Boskat

014-23 31 36

CAW de Kempen, Hofkwartier 23

0800-13 500

Child Focus

116000

Contact Center Personen met een Handicap

0800-987 99

Dagopvang CADO Orchidee - Vorselaarsebaan 1

0474-55 09 24

deN Babbelhoek
praatgroep Nederlands voor anderstaligen

0472-22 86 71
014-22 17 81

Den Brand
dagbesteding voor mensen met een handicap

014-84 12 00

De Dorpel, Boerenkrijglaan 16

014-21 40 73

Administratief centrum - Augustijnenlaan 30

014-28 50 50

De Woonbrug - Augustijnenlaan 28/6

014-85 98 00

Academie voor Beeldende Kunst
Markgravenstraat 89

014-28 51 55

Diabetes Infolijn

0800-96 333

Academie voor Muziek, Woord en Dans
Hikstraat 28

014-21 33 05

Belastingen

02-575 82 60

Hulplijn Misbruik, Geweld en Kindermishandeling

Bibliotheek - Gildelaan 13

014-85 97 50

Infopunt Dementie

014-28 20 00

Brandweer - Oud-Strijderslaan 1

014-28 78 00

JAC - Hofkwartier 23

014-23 34 01

CardStop

070-344 344

Kankerlijn

0800-35 445

Cultuurcentrum ’t Schaliken - Grote Markt 35

014-21 90 88

Kringkruidenier - Lierseweg 132

014-24 66 84

Defecten aan de openbare verlichting

0800-6 35 35

Dienstencentrum Convent2 - Augustijnenlaan 26/1 014-28 20 00
Drughulp - Hofkwartier 23

014-23 34 01

Holebifoon

0800-99 533
1712

Kringwinkel Zuiderkempen - Lierseweg 132

015-23 73 93

De Lijn

070-220 200

MS-liga Antwerpen

03-887 48 18

Diftar-informatielijn

0800-97 687

OCMW - Augustijnenlaan 30

014-28 50 50

OCMW (sociale dienst) - Nederrij 133/A

014-24 66 66

DocStop

00800-2123 2123

Fluvius

078-35 35 00

Ontmoetingsruimte De Cirkel - Lierseweg 132

014-24 66 93

Hummeltjeshof - Augustijnenlaan 22

014-23 17 18

014-23 18 80

IOK - Geel

014-58 09 91

Vzw OpWeg
ondersteuning van personen met een handicap

Netepark - Vorselaarsebaan

014-85 97 10

014-24 66 97

NMBS - Herentals

03-229 56 14

’t Peeseeke
openbaar computerlokaal - Lierseweg 132

PIDPA (klantenservice)

0800-90 300

Slachtofferhulp - Hofkwartier 23

014-21 08 08

Politiezone Neteland - Molenvest 23

014-24 42 00

Tele-onthaal

Recyclagepark - Hemeldonk 10

014-85 92 40

Vertrouwensartsencentra

02-533 12 11

Sport, jeugd en internationale samenwerking
De Vossenberg, Markgravenstraat 107

014-21 21 86

Werkwinkel - Molenvest 21

014-24 89 60

Wijkcentrum De Gagel - Gagelstraat 36

014-49 04 74

Sport Vlaanderen Herentals - Vorselaarsebaan 60

014-85 95 10

Woonzorglijn

078-15 25 25

Stadsarchief - Augustijnenlaan 1

014-21 28 00

Zelfmoordlijn

1813

Stedelijke Werkplaats - Hemeldonk

014-28 50 50

Ziekenhuis - Nederrij 133

Toerisme Herentals - Grote Markt 35

014-21 90 88

Ziekenvervoer (niet dringend)

Vlaamse Wegentelefoon

0800-122 66

Zit Stil (ADHD)

Foto: Michiel Vanhoudt

106

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

09.00-12.00
13.30-16.00
17.00-19.30

09.00-12.00

09.00-12.00

09.00-12.00

09.00-12.00

CC ’T SCHALIKEN EN TOERISME

23 en 30/12
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

BIBLIOTHEEK GILDELAAN

14.00-20.00

14.00-20.00

14.00-20.00

14.00-20.00

Gesloten op woensdag 25,
donderdag 26 december en
woensdag 1 januari
Gesloten op woensdag 25,
donderdag 26 december en
woensdag 1 januari

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

BIBLIOTHEEK NOORDERWIJK
Gesloten op woensdag 25 december
en woensdag 1 januari

18.00-20.00

RECYCLAGEPARK

ZA

ZO

09.00-12.00
13.30-16.00

10.00-14.00

8, 15 en 22/12
13.00-17.00

14.00-20.00

10.00-16.00

VR

14.00-16.00

10.00-12.00

09.00-18.00

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

OCMW SOCIALE DIENST

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

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

HUMMELTJESHOF
Gesloten van dinsdag 24 december
tot en met woensdag 1 januari
Gesloten op woensdag 25,
donderdag 26 december en
woensdag 1 januari
Gesloten op woensdag 25,
donderdag 26 december en
woensdag 1 januari
Gesloten op 25, 26 december en 1
januari. Op 24 en 31 december open
tot 12 uur.

Gesloten op woensdag 25,
donderdag 26 december en
woensdag 1 januari

Zitdag Dorpshuis Noorderwijk

08.30-14.30

NA AFSPRAAK

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 woensdag 25,
donderdag 26 december en
woensdag 1 januari

Gesloten op woensdag 25,
donderdag 26, vrijdag 27 december
en woensdag 1 januari

KRINGKRUIDENIER
Gesloten van maandag 23 december
tot en met vrijdag 3 januari

ONTMOETINGSRUIMTE DE CIRKEL
Gesloten op woensdag 25,
donderdag 26 december, woensdag
1 en donderdag 2 januari

COMPUTERLOKAAL ’T PEESEEKE
Gesloten van maandag 23 december
tot en met vrijdag 3 januari

HET NETEPARK
WEDSTRIJDBAD

RECREATIEBAD EN
DOELGROEPENBAD

Openingstijden kerstvakantie (21/12-5/1)
De zwembaden zijn gesloten op dinsdag 24, woensdag 25, dinsdag 31 december en woensdag 1 januari.
Op werkdagen zijn de baden open van 14 tot 21 uur. Baantjeszwemmers 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.
Ÿ Tijdens het weekend zijn alle zwembaden open van 9 tot 17 uur.
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