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Beste stadsgenoten,

Bij de start van het nieuwe jaar wensen we elkaar het allerbeste toe. Hopelijk 
brengt dit jaar voor vele Herentalsenaren goed nieuws. 2011 dient zich op 

economisch vlak alleszins beter aan dan de voorbije twee economisch zeer moeilijke crisisjaren. Het 
voorzichtige economische en financiële herstel van 2010 kan dit jaar forser doorzetten. De werkloos-
heidscijfers dalen opnieuw. 
En dat is goed nieuws voor de vele mensen uit onze stad die nog op zoek zijn naar een job en naar 
economische en sociale zekerheid. 

Maar de overheden in dit land, de federale, de Vlaamse en ook de lokale gemeentebesturen zijn nog 
niet uit het oog van de financiële storm. Integendeel, alle overheden hebben forse begrotingstekor-
ten en leggen besparingsplannen op die ook hun effect hebben op de subsidies en inkomsten van de 
stadskas. We zullen ook in 2011 de tering naar de nering zetten om de financiële toekomst van onze 
stad niet te hypothekeren. Het aantal nieuwe investeringsprojecten dat we in de stad voorzien, is dan 
ook beperkt: de heraanleg van Vaartstraat, Nieuwstraat en Blijdenberg; riolerlingswerkzaamheden in 
Wuytsbergen; het vervangen van kapotspringende kasseien in het stadscentrum en de afwerking en 
opening van het nieuwe dorpshuis in Morkhoven.

Maar dat is werk voor de komende maanden. Maak het nu met de feestdagen eerst gezellig in familie- 
en vriendenkring. Ik wens u allemaal een gezond en vreugdevol nieuwjaar!

Uw burgemeester
Jan Peeters

voorwoord...

Politie informeert senioren over veiligheid

De wijkagent nodigt elke 65-plusser onge-

veer een maand vooraf persoonlijk uit voor 
deze namiddag. Het doel van de infosessies 
is senioren behoeden voor alle vormen van 
criminaliteit. Door nuttige preventietips aan 
te reiken wil de politie er voor zorgen dat 
de senioren zich veilig voelen en onder de 
mensen blijven komen. Om alles herkenbaar 
te maken nam de politie drie preventiefilms 
op met acteurs uit de regio, onder wie Lea 
Witvrouwen, Erik Goris en Marc Lievens. De 
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De lokale politiezone Neteland organiseert in het komende jaar informatiesessies over veiligheid voor de senioren van de politiezone. De 

informatiesessies vinden per wijk plaats. De eerste sessie in het parochiecentrum van Morkhoven was een groot succes. Maar liefst 130 

senioren waren aanwezig.

senioren maken tijdens de sessies ook kennis 
met hun wijkagent. Er is ook koffie en taart 
voor de senioren. Na afloop krijgt iedereen 
een infobrochure met veiligheidstips en een 
gadget mee naar huis. In totaal organiseert de 
politie een twintigtal sessies, verspreid over 
de hele politiezone.

Voor het project werkt de politie samen met 
de gemeentebesturen van de politiezone en 
met Crime Control, een veiligheidsbedrijf 

dat zich richt op consultancy, opleiding en 
evenementen rond de preventie van agres-
sie en criminaliteit. De sessies vinden afwis-
selend plaats in Herentals, Grobbendonk, 
Herenthout, Olen en Vorselaar.

Meer informatie: 
politie Neteland, Molenvest 23,
tel. 014-24 42 00, 
politie.neteland@skynet.be
www.politieneteland.be



Heraanleg Vaartstraat, Nieuwstraat 
en Blijdenberg start in januari

In januari start de stad met de heraanleg van de Vaartstraat, 
de Nieuwstraat en de Blijdenberg. De precieze startdatum 
is afhankelijk van de weersomstandigheden. De voetpaden 
krijgen klinkers, de parkeerplaatsen kasseien en de wegen 
asfalt. De kostprijs van al deze werkzaamheden bedraagt 
734.334,38 euro, waarvan de Europese Unie 150.000 euro betaalt. De werkzaamheden duren 
in totaal ongeveer zes maanden.

Omwille van de slechte toestand van het wegdek in de Vaartstraat, zal de aannemer eerst deze 
straat heraanleggen. Twee maanden geleden zakte een vrachtwagen door de weg in de Vaar-
tstraat. Om de oorzaak hiervan te achterhalen, liet de stad een cameraonderzoek uitvoeren. 
Daaruit blijkt dat er problemen zijn met de riolering in de straat. Om die problemen structureel 
aan te pakken, gaat de stad de riolering en het wegdek in de Vaartstraat volledig vernieuwen. 

Meer informatie: 
technische dienst, administratief centrum,
Augustijnenlaan 30, tel. 014-28 50 50

Kempens Karakter online en op dreef 

De erfgoedcel Kempens Karakter lanceerde onlangs de 
website www.kempenserfgoed.be. Hier vindt u een hele-
boel oude foto’s, geluids- en videofragmenten uit Herentals, 
Berlaar, Grobbendonk, Herenthout, Lier, Lille, Nijlen, Olen 
en Vorselaar. Voortaan kunt u ons erfgoed dus ook vanuit uw luie stoel ontdekken. De erfgoed-
cel blijft actief op zoek naar nieuw materiaal uit de regio. Misschien hebt u thuis nog leuke oude 
foto’s van uw familie, buurt of vereniging? Of leuke postkaarten met dorpsgezichten? U kunt dit 
materiaal binnenbrengen bij de erfgoedcel Kempens Karakter. 

De erfgoedcel Kempens Karakter geeft ook subsidies van maximaal 2.500 euro aan organisaties 
die een cultureel erfgoedproject in het werkingsgebied van Kempens Karakter uit de grond 
stampen. Cultureel erfgoed is een breed en gevarieerd begrip. We noemen iets cultureel erf-
goed als het een waardevolle betekenis heeft voor een groep mensen, als we het belangrijk 
vinden om er zorg voor te dragen en het te bewaren voor de generaties die na ons komen. 
De subsidie van Kempens Karakter geldt niet voor onroerend erfgoed, zoals gebouwen en 
landschappen. Indien u een idee hebt voor een project, kan u altijd contact opnemen met de 
erfgoedcel Kempens Karakter. Ook voor vragen over de procedure kan u altijd bij de erfgoedcel 
Kempens Karakter terecht.

Meer informatie: Kempens Karakter, Fundatiehuis, Begijnhof 27, tel 014-21 47 00, 
info@kempenskarakter.be

Nieuwe stedelijke wegwijsgids in de maak 

Het stadsbestuur werkt aan een nieuwe informatiegids die de inwoners wegwijs maakt door de 
verschillende diensten die het stadsbestuur aanbiedt. De gids stelt het schepencollege en de ge-
meenteraad voor en beschrijft onder meer de bevoegdheden en de organisatie van het stadsbe-
stuur. De nieuwe wegwijsgids moet in de loop van januari in alle Herentalse brievenbussen zitten.

Meer informatie: dienst communicatie, administratief centrum, Augustijnenlaan 30, 
tel. 014-28 50 50
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Aankondigingen voor de Stadskrant 
van februari 2011 moeten uiterlijk op 
maandag 3 januari bij de redactie zijn. 
De redactie heeft het recht inzendingen 
te weigeren, in te korten en te wijzigen.

DRUK: Drukkerij Bulckens
gedrukt op 100 % gerecycleerd papier

Bericht aan onze lezers buiten 
Herentals en in het buitenland

Als abonnee van de Stadskrant ontvangt 
u het gemeentelijk informatieblad van 
Herentals met De Post. In het beste geval 
vindt u de Stadskrant pas enkele dagen na 
de eerste van de maand in de brievenbus. 
U kan de Stadskrant sneller in huis halen 
met de website van het stadsbestuur. 
Op www.herentals.be kunt u op het 
einde van elke maand de Stadskrant voor 
de volgende maand downloaden. 

Volstaat deze online-Stadskrant voor u 
en vindt u het niet langer nodig om een 
gedrukt exemplaar te ontvangen? Laat 
het ons weten: 
communicatie@herentals.be.

www.herentals.be
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Strooidiensten staan klaar

Het wintert volop. De strooidiensten staan dag en 

nacht paraat om wegen en fietspaden sneeuw- en 

ijsvrij te houden. De strooidiensten van de stad zor-

gen voor de gemeentelijke wegen en fietspaden, de 

strooidiensten van het Vlaamse Gewest voor de zo-

genaamde gewestwegen (Lierseweg, Poederleese-

weg, Lichtaartseweg, Aarschotseweg, Geelseweg, 

ringlaan, ...). 

Meld sneeuw- en ijsplekken en andere gebreken aan de weg via www.meldpuntwegen.be.

De melding gebeurt in vier eenvoudige stappen en neemt slechts enkele minuten in beslag. 

De melding wordt automatisch aan de juiste wegbeheerder (gemeente / gewest) bezorgd.

Omdat Herentals ettelijke kilometers wegen telt en de strooidiensten niet overal tegelijk kun-

nen zijn, gaan ze in fasen te werk. In de eerste fase pakken de strooiploegen de drukste wegen 

en fietspaden aan. Voorrang krijgen de wegen die belangrijk zijn voor de hulpdiensten en voor 

het openbaar vervoer. Ook de parkeerterreinen van bijvoorbeeld het ziekenhuis en het rusthuis 

worden altijd zo snel mogelijk bestrooid. 
Belangrijk is bovendien het tijdstip waarop we met ijzel of sneeuw te kampen hebben: op school-
dagen volgen de strooiploegen andere rondes dan tijdens het weekend of vakanties. Pas als alle 
wegen in de eerste fase bestrooid zijn, trekken de strooidiensten naar de belangrijkste wegen 
binnen woonwijken en naar plaatsen waar de hulpdiensten gladheid gemeld hebben. In de derde 
fase, ten slotte, strooien de diensten op aanvraag.
Houd er rekening mee dat het gestrooide zout pas effect heeft als er intensief over gereden, 
gefietst of gestapt wordt.

Energie besparen doe je zo!  

Vandaag is een derde van de Vlaamse daken niet geïsoleerd. Dat is een oppervlakte van  
80 miljoen vierkante meter. Met een beperkte investering van 1.000 tot 2.000 euro kunt u 15 tot 

30 procent besparen op de verwarmingskosten. Energie besparen kan op nog andere manieren. 

Op donderdag 3 februari om 19.30 uur bent u welkom in de raadzaal van het administratief cen-
trum voor een workshop energie besparen voor beginners. U moet wel vooraf inschrijven (bij 
de milieudienst, tot 20 januari). Dak- en zolderisolatie komen zeker aan bod, maar de sprekers 

houden ook rekening met vragen van het publiek. Deze infoavond is een organisatie van de stad 

en de provincie Antwerpen, met steun van de Vlaamse Overheid en het Europees Fonds voor 
Regionale Ontwikkeling (EFRO) en wordt begeleid door Green vzw. 

Meer informatie en inschrijvingen: milieudienst, administratief centrum, Augustijnenlaan 30, 
tel. 014-28 50 50 of via www.energiesparen.be

Damiaanactie verkoop stiften 

Op 28, 29 en 30 januari 2011 voert Damiaanactie 
haar jaarlijkse solidariteitscampagne om tbc- en leprapatiënten in Azië, Afrika en Latijns-Amerika 

te kunnen behandelen. Dit jaar zet de actie al haar helden in de schijnwerpers. Zowel de hel-

den over zee die hun leven in het teken zetten van Damiaanactie als de helden uit ons land die 
wat van hun tijd of geld aan Damiaanactie schenken. En met resultaat! Elk jaar krijgen ongeveer 

350.000 zieken een behandeling, dankzij de vrijgevigheid van de Belgische bevolking. 

Meer informatie: www.damiaanactie.be

Vrouwenraad viert feest 

De Herentalse vrouwenraad bestaat 

dit jaar twintig jaar. De vrouwenraad is 

voor dit feestjaar een mooi programma 

aan het uitwerken. We lichten alvast 

een tipje van de sluier op. Van woens-

dag 16 tot zondag 20 maart kunt u in 

de Lakenhal een tentoonstelling bezoe-

ken over het vrijwillige engagement van 

een aantal sterke Kempense vrouwen. 

Deze tentoonstelling loopt in samen-

werking met Vormingplus Kempen.

Zonnepanelen op  
stedelijke werkplaats

Het stadsbestuur plaatste in december 

52 zonnepanelen op het dak van de 

stedelijke werkplaats. Hiermee geeft 

het stadsbestuur duidelijk aan dat ze 

duidelijk kiest voor een duurzame toe-

komst en ontwikkeling van de stede-

lijke infrastructuur. De installatie van de 

zonnepanelen kost de stad 35.781,04 

euro, inclusief btw.

De zonnepanelen wekken een belang-

rijk deel van de elektriciteit van de ste-

delijke werkplaats op. Het gaat om een 

productie van maximaal 10 kWh, afhan-

kelijk van het weer. Dat betekent dat de 

installatie, bij goede weersomstandig-

heden, 100 lampen van 100 Watt kan 

doen branden. Dit betekent een mooie 

besparing op de energiefactuur van de 

stad. Bovendien ontvangt de stad voor 

elke 1000 kWh die de installatie pro-

duceert, 350 euro. Dit gebeurt via de 

certificaten voor groene stroom. De 

installatie zou ongeveer 8000 kWh per 

jaar produceren, wat een opbrengst 

betekent van 2.800 euro.

Meer informatie: 

technische dienst, administratief 

centrum, Augustijnenlaan 30,

tel. 014-28 50 50
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Jaarverslag politiezone geeft interessante cijfers

De politiezone Neteland maakte onlangs haar jaarverslag van 2009 

bekend. Daarin stonden heel wat interessante cijfers. Bijvoorbeeld:

Meer dan 12.000 meldingen

•	De	politie	kreeg	12.934 meldingen. 

 Daarmee staat onze politiezone op nummer twee in het arrondissement.

•	De	politie	deed	meer	dan	8.000 interventies.

•	De	politie	mocht	336 gasten ontvangen in de cellen.

•	De	politie bewaakte 587 woningen tijdens afwezigheid van de bewoners.

•	De	politie	stelde 98 drugstransacties vast. Dat waren er 62 meer dan in 2008.

•	De	politie	stelde	137 inbreuken met gemeentelijke administratieve sancties vast. 

 Dat waren er 65 voor sluikstorten, 20 voor overlast van huisdieren, 10 voor nachtlawaai, 

 9 voor sluikstoken en 9 voor wildplassen. 77 van deze inbreuken werden vastgesteld in 

 Herentals. 

•	De	politie	 stelde	11.588 processen-verbaal op voor verkeersinbreuken. Dat is 23 procent 

 minder dan in 2008.

•	De	politie	stelde	2.282 overtredingen van het betalend parkeren vast.

•	De	onbemande camera’s stelden 6.757 overtredingen vast.

•	Er	waren	69 woninginbraken in Herentals (167 in de hele politiezone).

•	De	wijkagenten	bezorgde	1.640 deurwaardersexploten. Dat zijn er 483 minder dan in 2008.

•	De	wijkagenten	controleerden	3.849 adreswijzigingen. Dat zijn er 48 meer dan in 2008.

•	Het	fietsteam	legt	gemiddeld	52	kilometer	per	patrouille	af.

•	Het	fietsteam bestaat uit 17 leden.

•	De	lokale	recherche	deed	360 onderzoeken naar sporen. Daarbij hoorden ook de wonin- 

 ginbraken.

•	De	lokale	recherche	verrichte	74	arrestaties.

•	De	dienst	slachtofferbejegening	behandelde	764 gevallen van familiegeweld. Dat zijn er 54 meer 

 dan in 2008.

•	Er	waren	125 ongevallen met letsels in Herentals (277 in de hele politiezone).

•	Er	waren	24 inbraken in bedrijven in Herentals (36 in de hele politiezone).

•	Er	waren	208 fietsdiefstallen in Herentals (365 in de hele politiezone). 

Weekendongevallen dalen

De politie vergeleek ook de cijfers van 2009 met de cijfers van 2010, voor zover die toen bekend 

waren (tot augustus en september 2010). Daaruit blijkt dat in 2010 in Herentals tegenover de-

zelfde periode in 2009:

•	het	aantal	ongevallen	met	letsels	ongeveer	stabiel	blijft	(+	1,15	%);

•	het	aantal	fietsdiefstallen	daalt	met	34,46	%;

•	het	aantal	autodiefstallen	daalt	met	18,18	%;

•	het	aantal	diefstallen	uit	wagens	daalt	met	24,39	%;

•	het	aantal	inbraken	in	bedrijven	daalt	met	45	%;

•	het	aantal	daden	van	vandalisme	daalt	met	28,44	%;

•	het	aantal	weekendongevallen	daalt	met	36	%;

•	het	aantal	woninginbraken	stijgt	met	22,5	%;

•	het	aantal	gauwdiefstallen	stijgt	met	22,5	%;

•	het	aantal	vaststellingen	van	sluikstorten	daalt	met	26,67	%.

Meer informatie: politiezone Neteland, Molenvest 23, tel. 014-24 42 00, 

politie.neteland@skynet.be, www.politieneteland.be

Winterbrochure 

De Herentalse middenstandsorganisa-

tie Thals en het stadsbestuur werkten 

ook dit jaar samen aan de uitgave van 

een winterbrochure, die de troeven van  

Herentals tijdens de wintermaanden in 

de verf zet. De winterbrochure 2010 

is een handige en overzichtelijke gids 

vol tips over Herentalse bezienswaar-

digheden en evenementen. Bpost be-

deelde de winterbrochure in december 

in de brievenbussen van Herentals, 

Herenthout, Olen, Vorselaar, Grob-

bendonk, Poederlee, Lille, Lichtaart en 

Westerlo. Heeft u de winterbrochure 

toch gemist? Haal dan uw exemplaar 

bij de receptie in het administratief 

centrum, bij Toerisme Herentals op 

de Grote Markt of vraag ernaar in de 

Herentalse handelszaken.

Meer informatie: dienst communica-

tie, administratief centrum, 

Augustijnenlaan 30, tel. 014-28 50 50

Gratis met de feestbus 
van oud naar nieuw 

Alle inwoners van Herentals, Morkhoven 

en Noorderwijk kunnen op vertoon 

van een feestbussenticket gratis ge-

bruikmaken van de bus- en tramlijnen 

van De Lijn vanaf vrijdag 31 december 

2010,18 uur, tot middernacht 1 januari 

2011. Het gratis feestbussenticket kunt 

u ophalen aan de receptiebalie in het 

administratief centrum, bij de jeugd-

dienst in het Stadspark, bij Toerisme 

Herentals op de Grote Markt en in de 

bibliotheek aan de Gildelaan. Breng uw 

identiteitskaart mee.

Naast de bestaande bus- en tramlijnen 

zet De Lijn ook extra feestbussen in om 

u veilig van oud naar nieuw te loodsen.

Meer informatie: 

jeugddienst, Stadspark z/n, 

tel. 014-21 21 86, 

jeugddienst@herentals.be,

www.jeugddienstherentals.be
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Belangrijkste document van de stad

De historische jaarboeken zijn een waar-
devolle verzameling met originele en ge-
varieerde bijdragen over het verleden van  
Herentals. De nieuwe editie borduurt ver-
der op deze traditie en gaat opnieuw een 
stap verder. Zo bevat het jaarboek een foto 
van de officiële stichtingsakte van onze stad 
uit 1209. Dit document vormt de basis voor 
de bijdrage van archivaris Jan Goris over 800 
jaar Herentals. Het perkament is het oudste 
en het belangrijkste document van onze stad. 
Het document verdween tijdens de Brabantse 
Revolutie in 1789 en bevond zich sindsdien in 
het Oostenrijkse Staatsarchief in Wenen. 
Daar heeft de stadsarchivaris het in 1989 ont-
dekt, en er een foto van gemaakt. 

Pedofiele kluizenaar

Ererijksarchivaris Ernest Persoons be-
schrijft in zijn bijdrage het leven van Cornelis  
Verwimp, een pedofiele kluizenaar, die om-
streeks 1708 aan de voet van de Kruisberg 
woonde. Wat deze man heeft uitgespookt, 
komen we te weten via de processtukken van 
de kerkelijke rechtbank van het bisdom Ant-
werpen. Jan Cools beschrijft verder hoe ook 
kunstschilder Ambrosius Francken in 1610 met 
de kerkelijke macht te maken kreeg. Francken 
moest in opdracht van de bisschop een schil-
derij bijwerken, omdat het aanstootgevend 
zou zijn. Het ging om een drieluik over het 
Laatste Oordeel en de Zeven Werken van 
Barmhartigheid. 

Herentalse Poorter

Verder schreef Jan Cools ook nog een uit-
voerige bijdrage over de geschiedenis van het 
hoofdaltaar in de Sint-Waldetrudiskerk. Toon 
Esch publiceert een interessante bijdrage 
over de betekenis van de naam Peerdsbos en 
Jan Goris over de Herentalse brouwerijen in 
de negentiende en twintigste eeuw. Ook de 
Hertalse Poorter, het feestbier ter ere van  
800 jaar stad en vrijheid, krijgt hier zijn plaats. 
Het jaarboek sluit af met de traditionele bij-
drage van Jef Van Den Bosch over het Heren-
talse dialect.

Nieuw historisch jaarboek is indrukwekkend meesterwerk

De Herentalse Geschiedkundige Kring mag trots zijn op het nieuwste historisch jaarboek. Het jaarboek telt 224 bladzijden en staat boordevol wetens-

waardigheden over Herentals. Het boek is rijkelijk geïllustreerd met nooit eerder gepubliceerde foto’s en illustraties van Herentalse stadsgezichten.

WETENSWAARd

Voorverkoopprijs

Tot 1 maart kunt u dit fraaie boekwerk aan 
de gunstprijs van 29 euro aanschaffen. Het 
boek is vanaf 27 december 2010 te koop in 
het stadsarchief (Augustijnenlaan 1). U kunt 
het jaarboek ook laten opsturen. De verzen-
dingskosten bedragen 5 euro (10 euro voor 
Nederland). Betalen kan op de rekening 
van de Herentalse Geschiedkundige Kring 
(001-5129682-10) met vermelding ‘Jaarboek 
XIX’. 

Meer informatie: 
stadsarchief,
Augustijnenlaan 1, 
tel. en fax 014-21 28 00, 
archief@herentals.be

JCI verdeelt winst 
theaterwandeling
onder verenigingen 

De theaterwandeling die JCI Gheel-
en-Thals organiseerde in het kader van 
800 jaar Herentals was een enorm suc-
ces en leverde een winst op van 4.000 
euro. Dit bedrag zal verdeeld worden 
onder de verenigingen die meewerkten 
aan de theaterwandeling. Om het geld 
te verdienen moeten de verenigingen 
deelnemen aan de wedstrijd Herentals 
Groeit. JCI Gheel-en-Thals licht de wed-
strijd toe tijdens een persconferentie op 
vrijdag 28 januari in de Lakenhal.

Meer informatie: 
dienst toerisme en feesten, 

Grote Markt 35, tel. 014-21 90 88
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PROGRAMMA ’T SCHALIKEN
Jef Demedts en Karen De Visscher
Jouw hand in mijn hand
Donderdag 6 januari om 14.30 uur in de 

schouwburg

Jouw hand in mijn hand is een theaterstuk dat geïnspi-

reerd is door de liefdesbrieven van Anton Tsjechov en 

Olga Knipper. Tsjechov, de grote Russische toneelschrij-

ver, wist dat hij niet lang zou leven. Olga Knipper was 29 jaar oud toen ze hem ontmoette; hij 

was 39. Toen hij zes jaar later overleed, waren ze drie jaar getrouwd. Aan de hand van de brieven 

die ze naar elkaar schreven, schetst schrijfster Carol Rocamora een prachtig huwelijksportret.

De toegangsprijs is 10 euro. Met een abonnement betaalt u 7 euro. Hebt u recht op een  

korting, dan betaalt u 8,50 euro. 

Hautekiet en de Leeuw 
Op drift!
Zaterdag 8 januari om 20 uur in de 

schouwburg

Twee heren, messcherp en recht voor de raap, duel-

lerend in de zone tussen wens en waarheid. Het wordt 

een intense avond vol sfeer, humor, hier en daar een 

gedicht, en natuurlijk veel knappe liedjes met al even mooie teksten. Jan Hautekiet op piano, Rick 

de Leeuw met zijn keel en droge humor. 

De toegangsprijs is 15 euro. Met een abonnement betaalt u 12 euro. Hebt u recht op een 

korting, dan betaalt u 13,50 euro.

Ensemble Leporello &  
Emanon Ensemble 
Hoe het varken aan zijn krulstaart 
kwam (+6 jaar)
Zondag 9 januari om 14.30 uur in de 

schouwburg

Hoe het varken aan zijn krulstaart kwam is een korte, grappige monoloog, waarin de oude engel 

Gabriël herinneringen ophaalt aan de tijd dat de dieren geschapen werden. Het verhaal is speels, 

kleurrijk, muzikaal en uiterst grappig. 

De toegangsprijs is 8 euro. Met een abonnement betaalt u 5 euro. Hebt u recht op een  

korting, dan betaalt u 6,50 euro.

Nigel Williams 
Geloof mij!
Donderdag 13 januari om 20 uur in de schouwburg - UITVERKOCHT

Revolutionary Road
Woensdag 26 januari 2011 

om 14.30 uur 

Schouwburg cc ’t Schaliken

Revolutionary Road is een drama van 

Sam Mendes, met Leonardo DiCaprio, 

Kate Winslet en Kathy Bates. Eind jaren 

vijftig, Amerika floreert. Frank en April 

Wheeler zijn een jong, aantrekkelijk en 

veelbelovend koppel met twee leuke 

kinderen. Ze wonen in een welvarende 

buitenwijk. Maar gelukkig of tevreden 

zijn ze niet. In een uiterste poging aan 

hun gezapige burgerbestaan te ont-

snappen, besluiten ze naar Frankrijk te 

gaan. Maar dan krijgt Frank een beter 

betaalde positie aangeboden in zijn 

firma.

De toegangsprijs is 5 euro. Bent u jon-

ger dan 26 jaar of ouder dan 55 jaar, 

dan betaalt u 3,50 euro.

4 Months, 3 Weeks and 
2 Days
Woensdag 26 januari 2011 

om 20 uur 

Schouwburg cc ’t Schaliken 

Kinderen niet toegelaten

4 Months, 3 Weeks and 2 Days is een 

Roemeens drama van Cristian Mungiu 

uit 2007. De film kreeg de Gouden 

Palm in Cannes. Hij speelt zich af in 

1987, toen Ceausescu met ijzeren 

vuist over Roemenië regeerde. In een 

universiteitsstadje delen de studentes 

Otilia en Gabita een kamer. Ze zitten 

volop in de examens. Een stilzwijgende 

medeplichtigheid schijnt beide meisjes 

te binden. Samen bereiden ze zich voor 

op een verschrikkelijke beproeving in 

een autoritair regime. 

De toegangsprijs is 5 euro. Bent u jon-

ger dan 26 jaar of ouder dan 55 jaar, 

dan betaalt u 3,50 euro.

FILM
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PROGRAMMA ’T SCHALIKEN
Michael Pas, Koen Van Impe, 
Anna Cambier en Jan Vermeulen 
Papa Haydn vlegel Mozart
Vrijdag 21 januari om 20 uur in de schouwburg

In Papa Haydn vlegel Mozart vertellen acteurs Michael 

Pas en Koen Van Impe op muzikale wijze het wel- en 

samenzijn van Joseph Haydn en Wolfgang Amadeus 

Mozart. Zij worden bijgestaan door sopraan Anne 

Cambier en fortepianist Jan Vermeulen. Een mengeling 

van woord en muziek, van ernst en luim, origineel en ludiek op het podium geplaatst. 

De toegangsprijs is 13 euro. Met een abonnement betaalt u 10 euro. Hebt u recht op een 

korting, dan betaalt u 11,50 euro.

Kris Wauters, Sarah De Koster,  
Marc Vanhie en Billie Kawende
Over songs gesproken
Zaterdag 22 januari om 20 uur in de 

schouwburg

Over songs gesproken is een muzikaal theaterprogramma, waarin vier vrienden akoestische liedjes 

zingen waar ze meestal zelf de hand in hadden, als schrijver of zanger(es). U mag zelfs een kijkje 

nemen in de keuken van de songschrijver. Marc Vanhie, Kris Wauters, Sarah De Koster en Billie 

Kawende nemen u mee met een sobere instrumentale begeleiding en wondermooie meerstem-

mige zang. 

De toegangsprijs is 16 euro. Met een abonnement betaalt u 13 euro. Hebt u recht op een 

korting, dan betaalt u 14,50 euro.

Hubert Damen 
Als de dood voor het leven
Vrijdag 28 januari om 20 uur in de schouwburg - UITVERKOCHT

Kamerfilharmonie Vlaanderen  
o.l.v. Herman Engels 
4 B’s - Benoit, Bizet, Brahms, Borodin
Zaterdag 29 januari om 20 uur in de 

schouwburg

De Kamerfilharmonie Vlaanderen maakt met Ouverture tot Isa van de Vlaming Peter Benoit 

en Bizets Symfonie de hoogromantiek in dit nieuwjaarsconcert. Ook vertolken de twee jonge 

virtuoze Belgische zusjes Huang, amper veertien en zestien jaar, het Dubbelconcert voor viool en 

cello van Johannes Brahms en de Polovetsiaanse dansen van Borodin. Dirigent is de onvolprezen 

Herman Engels.

De toegangsprijs is 17 euro. Met een abonnement betaalt u 14 euro. Hebt u recht op een 

korting, dan betaalt u 14 euro.

Grafiek vandaag: 
Contextual Impressions
Van zaterdag 15 januari tot en 

met zondag 6 februari

Open op woensdag, donderdag, 

vrijdag, zaterdag en zondag van 

14 tot 17 uur

Kasteel Le Paige

Met Grafiek vandaag: Contextual Impres-

sions doet cc ’t Schaliken een beroep 

op het Frans Masereel Centrum (FMC) 

uit Kasterlee als gastcurator. Deze 

Vlaamse instelling staat aan de top van 

de internationale grafische scène en 

bouwde een grote expertise uit. De 

tentoonstelling bestaat uit twee luiken. 

Nick Andrews, Evelien Gysen, Joris 

Martens, Lieven Segers, Roeland  

Tweelinckx en Fik van Gestel tonen wel-

ke meerwaarde grafiek brengt binnen 

de context van hun oeuvre. Daarnaast 

toont het Frans Masereel Centrum  

‘artists’ books’ uit haar collectie. Nati-

onale en internationale residenten van 

voorbije jaren realiseerden deze boe-

ken. De toegang is gratis. 

Extra

Zaterdag 29 januari 2011 om 14 uur: 

rondleiding in het Frans Masereel 

Centrum. Inschrijven kan bij 

cc ’t Schaliken. I.s.m. vzw Ter Vesten 

en het Frans Masereel Centrum.

TENTOON
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Kandidaten gezocht voor kampioenenhuldiging 2010 

Elk jaar huldigt de sportraad de sportkampioenen van het afgelopen jaar. Als u een eerste, twee-

de of derde plaats behaalde op een wereldkampioenschap, een olympisch kampioenschap, een 

Europees kampioenschap, een Belgisch kampioenschap, een provinciaal kampioenschap of een 

Belgisch jeugdkampioenschap, dan mag u zich aanmelden en komt u automatisch in aanmerking 

voor de titel van Sportlaureaat of -laureate 2010. U kunt uzelf kandidaat stellen tot 31 januari. De 

huldiging van de kampioenen vindt plaats op vrijdag 4 maart in cc ’t Schaliken.

Meer info: sportdienst, De Vossenberg, Markgravenstraat 93, tel. 014-28 52 50,

sportdienst@herentals.be

Nieuws uit het Netepark 

Trimzwemmers aan slag

Trimzwemmers kunnen elke maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag baantjes trekken. Er zijn 

tussen 15 en 16.30 uur telkens twee banen gereserveerd.

Zwemmen in de kerstvakantie

Tijdens de kerstvakantie zijn er geen aquagymprogramma’s. Van 27 december tot en met 9 ja-

nuari zijn alle zwembaden open van maandag tot vrijdag tussen 14 en 21 uur. In het wedstrijdbad 

kunt u van 7.30 uur tot 8.30 uur ochtendzwemmen en van 12 tot 13 uur middagzwemmen. Op 

zaterdag en zondag zijn de baden open van 9 tot 17 uur. De zwembaden zijn gesloten op vrijdag 

24, zaterdag 25 en vrijdag 31 december 2010 en op zaterdag 1 januari 2011.

Schaatslessen op zaterdagvoormiddag 

Op 15 januari start op de schaatsbaan van BLOSO-centrum een tiendelige lessenreeks schaat-

sen. De lessen eindigen op 26 maart. Kinderen tot 5 jaar zijn welkom tussen 8.15 en 8.45 uur. 

Deze lessenreeks kost 26 euro. Kinderen tussen 5 en 7 jaar zijn welkom tussen 8.45 en 9.30 uur. 

Deze lessenreeks kost 39 euro. Als u minstens drie kinderen ten laste hebt, dan hebt u recht op 

een korting van 15 procent. 

Meer informatie: BLOSO-centrum, Vorselaarsebaan 60, tel. 014-85 95 10, herentals@bloso.be

Sportkampen tijdens de 
kerstvakantie

Van 3 tot en met 7 januari 2011 kunnen kinderen zich uitleven tijdens de sportkampen. De 

enthousiaste sportmonitoren maken er een toffe week van, boordevol afwisseling en sportieve 

uitdagingen. Deelnemen kost 60 euro voor kinderen van het lager onderwijs en 70 euro voor 

jongeren van twaalf tot zestien jaar. Inwoners van Herentals krijgen een korting van 20 procent, 

twee kinderen uit hetzelfde gezin van Herentals een korting van 30 procent, en met een Vrije-

tijdspas krijgt u een korting van 50 procent. De stedelijke autobus haalt de deelnemers uit Noor-

derwijk en Morkhoven op en vervoert de kinderen naar de verschillende locaties. Het volledige 

programma staat op www.herentals.be.

Meer informatie: sportdienst, De Vossenberg, Markgravenstraat 93, tel. 014-28 52 50

SPORT

50-plussers

Op dinsdag 18 januari gaan de 50-plus-
sers op stap voor een initiatie slagspor-
ten. U kunt leren tennissen en honkbal-
len vanaf 14 uur in De Vossenberg. De 
activiteit eindigt om 16.30 uur. Deelne-
men kost 2,50 euro per persoon.

Meer info: 
sportdienst, De Vossenberg, 
Markgravenstraat 93,
tel. 014-28 52 50, 
sportdienst@herentals.be

Sluitingsdagen  
De Vossenberg 

Sporthal De Vossenberg is gesloten op 
vrijdag 24, zaterdag 25 en vrijdag 31 de-
cember 2010 en op zaterdag 1 januari 
2011.

Meer info: sportdienst, 
De Vossenberg, Markgravenstraat 93, 
tel. 014-28 52 50,
sportdienst@herentals.be

Start to Run 

AC Herentals organiseert een jogcur-
sus voor iedereen die op een verant-
woorde en ontspannende manier wil 
bewegen en sporten. De cursus staat 
ook open voor 55-plussers. Een cursus 
volgen is de beste manier om gezond 
joggen onder de knie te krijgen. Na de 
cursus is er een eindtest. De geslaag-
den krijgen een brevet van de Vlaamse 
Atletiekliga. Op donderdag 3 februari 
om 19.30 uur is er een infomoment. De 
eerste les vindt plaats op donderdag  
10 februari om 19.30 uur. De cursus 
vindt plaats op de atletiekpiste van het 
BLOSO-centrum op maandag en don-
derdag om 19.30 uur. Deelnemen kost 
25 euro. Leden van de CM en de Li-
berale Mutualiteit die voor de eindtest 
slagen, krijgen een bijdrage van 10 euro. 

Meer informatie: Jos Van de Water, 

tel. 014-23 49 99, www.acherentals.be
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JEUGd
Haal meer uit de SWAPpas! 
SWAPpas wordt proSWAPpas

Met de SWAPpas kunnen twaalf- tot zestienja-

rigen tijdens de schoolvakanties op een betaal-

bare manier aan leuke activiteiten deelnemen. 

De jeugddiensten van Herentals, Geel, Herselt, 

Olen en Westerlo organiseren deze activiteiten. 

Vanaf januari 2011 verandert de SWAPpas in de proSWAPpas. Jongeren krijgen met deze pas 

voortaan ook korting bij een aantal lokale handelaars. Die handelaars vindt u in het proSWAP-

boekje. De proSWAPpas is in de loop van januari te koop bij de jeugddienst voor 4 euro. Vergeet 

geen pasfoto mee te brengen!

Jeugdraad in woord en daad 

Jongeren tussen 16 en 35 jaar zijn welkom op de volgende vergadering van de jeugdraad, op 

donderdag 6 januari om 19.15 uur bij de jeugddienst in het Stadspark. Deze vergadering begint 

met een nieuwjaarsreceptie. 

Meer informatie: www.jeugdraadherentals.be 

Workshops en filmavond in jeugdhuis 10R20  

Jeugdhuis 10R20 organiseert in 2011 heel wat leuke en interessante work-

shops voor jongeren. 

Op 6 januari is er de workshop lightgraffiti voor jongeren van twaalf tot zes-

tien jaar. Inschrijven kan nog tot 26 december. Deelnemen kost 5 euro, con-

sumptie inbegrepen. 

Op 7 januari kunt u naar de film Los komen kijken. Los is een Vlaamse film 

van Jan Verheyen naar het boek van Tom Naegels. De film behandelt zware 

thema’s als euthanasie en racisme, maar doet dat op een humoristische wijze. 

Meekijken kost 1,50 euro.

Meer informatie: jeugdhuis 10R20, Grote Markt 41, tel. 014-22 05 42, info@10r20.be 

Circuslessen voor kleuters 

Circusschool Locorotondo begint op dins-

dag 11 januari met circuslessen voor kleu-

ters van de tweede en derde kleuterklas. 

De kleuters moeten vergezeld worden door 

een ouder of familielid. Samen zoekt u naar 

de meest geschikte circustechnieken en doet 

u met uw kind aan acrobatie. De lessenreeks 

loopt tot 1 maart en kost 44 euro per duo 

voor acht lessen. De lessen starten om 16.30 

uur, duren een uur en vinden plaats in de 

turnzaal van De Vossenberg. Ook in maart start een lessenreeks.

Meer informatie: Locorotondo, tel. 014-30 32 30, www.locorotondo.be

Jeugdraad en jeugdhuis 
verwennen nieuwjaars-
zangertjes

Op oudjaar trekken de Herentalse 
kinderen massaal de straat op om hun 
nieuwjaarswensen rond te zingen. De 
jeugdraad en het jeugdhuis ontvangen 
de kinderen graag in een tentje aan de 
Lakenhal. Alle kinderen krijgen er een 
warme wafel en een warme kop cho-
colademelk. De nieuwjaarszangers zijn 
welkom op vrijdag 31 december, van 
 9 uur tot 12.30 uur.

Nieuwe lessenreeks op  
de Bewegingsschool 

Ook dit jaar kan uw kind deelnemen 
aan de lessen van de bewegingsschool 
van BLOSO. De lessen starten op 
woensdag 26 januari en eindigen op  
6 april. In de krokusvakantie is er geen 
les. De vier- tot zesjarigen zijn welkom 
van 14 tot 15 uur, de zeven- tot tienja-
rigen tussen 15 en 16 uur. Deelnemen 
kost 43 euro, inclusief verzekering. Als 
u minstens drie kinderen ten laste hebt, 
dan krijgt u 15 procent korting. Breng 
dan bij inschrijving een attest van ge-
zinssamenstelling mee. U komt op de 
eerste lesdag het beste een kwartiertje 
vroeger voor de betaling en meer prak-
tische info.

Meer informatie: BLOSO-centrum, 
Vorselaarsebaan 60, tel. 014-85 95 10, 
herentals@bloso.be

PROSWAP
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Herfst- en Winterwandelingen

Nog tot 27 maart kunt u iedere zondag gratis onder begeleiding van een gids een wandeling 
maken. De wandelingen vertrekken vanuit een Herentalse horecazaak en komen daar ook aan. 
De wandelingen gaan stipt om 14.30 uur van start, duren ongeveer twee uur en eindigen tussen 
16 uur en 17.30 uur. Net zoals de voorbije jaren zijn er ‘trage wandelingen’ die uitstekend geschikt 
zijn voor families met kinderen, kinderwagens en rolstoelgebruikers.

Op zondag 2 januari vertrekt de wandeling aan het Volkshuis, Sint-Magdalenastraat 26, op zon-
dag 9 januari aan café De Welkom, Ring 20 (Noorderwijk), op zondag 16 januari aan het Sche-
delhof, Bertheide 12 (Morkhoven), op zondag 23 januari aan Den Brigand, Bovenrij 59 en op 
zondag 30 januari aan La Puerta, Grote Markt 6.

Meer informatie krijgt u bij de dienst toerisme, tel. 014-21 90 88, toerisme@herentals.be

Podiumkunstenaars gezocht 

Tabula Rasa organiseert ter gelegenheid van de Week van de Amateurkunsten een open podium 
voor alle podiumkunstenaars. Speelt u in een muziekgroep, kunt u jongleren of weet u een goede 
mop te tappen? Of bent u een dichter of een geboren acteur? Neem dan contact op met Tabula 
Rasa. Het open podium vindt plaats op zaterdag 30 april op het plein aan het atelier van Tabula Rasa.

Meer informatie: Tabula Rasa, Schoolstraat 44/2, k.a.tabularasa@hotmail.com

Kasteelwandeling in Noorderwijk 

Op 15 januari, dan is het weer zover 
families en vrienden komen van her en der 
op zoek naar vreemde vertellers
in een bos zonder licht
wel een kasteel, een vijver en een beek 
’t zal weer gezellig worden zowaar ik dat hier preek
lees verder dit artikel 
en word gewaar... de natuurgidsenvertelwandelprikkel 

De Herentalse Natuurgidsen nodigen u uit voor hun jaarlijkse Vertelwandeling op 15 januari. 
In de omgeving van het kasteel en park De Warande in Noorderwijk. De eerste wandeling 
vertrekt om 18 uur, de laatste om 20.30 uur. U kunt parkeren op het Dorpsplein achter het 
Dorpshuis. De wegwijzers van Natuurpunt brengen u via de De Ghellincklaan naar de starttent 
in Schravenhage. Deelnemen kost 2 euro, drankje inbegrepen. Kinderen jonger dan 12 jaar mo-
gen gratis mee. Na afloop is er soep, chocolademelk, jenever, fruitsap, cake … rond een vuurkorf 
en onder de schitterende winterse sterrenhemel.

Meer informatie: Nadine De Ceuster (014-26 60 43) of Herman Puls (0496-96 78 27)

Taichi Chuan 

Taichi Chuan is een Chinese bewegingsleer die de gezondheid kan bevorderen en u helpt om 
u lichamelijk en geestelijk te ontspannen. Op woensdag 12 januari is er om 20.45 uur een gratis 
proefles en demonstratie in het Instituut van de Voorzienigheid (Wolstraat 27).

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

AANKONdIGINGEN

Hoe kiest u een 
studierichting? 

Eén ouder op vier wil zijn kind het liefst 

in een zo hoog mogelijke studierichting 

laten starten. 61 procent vindt veer-

tienjarigen echter nog te jong om een 

studiekeuze te maken. Maar hoe hakt u 

deze knoop door? Hoe kiest u een stu-

dierichting? De Centra voor Leerlingen-

begeleiding geven u alle informatie om 

uw kind te ondersteunen bij het maken 

van een goede studiekeuze. Op maan-

dag 17 januari is er in zaal Boekelheem 

in Olen een infoavond, op maandag 

24 januari in zaal Sint-Antonius in  

Herentals, telkens om 19 uur. 

Meer informatie: Vrij CLB-Kempen, 

vestiging Herentals, tel. 014-24 70 70 

en CLB Kempen van het GO!, 

vestiging Herentals, tel. 014-21 52 04

Davidsfonds naar Klara 

Op zaterdag 15 januari vindt in het 

Paleis voor Schone Kunsten in Brussel 

opnieuw Klara in het Paleis plaats. Het 

Davidsfonds legt een bus in naar dit 

gevarieerde en aantrekkelijke muzikale 

gebeuren. De bus vertrekt om 10.30 

uur aan het administratief centrum en 

brengt u na het slotconcert terug naar 

Herentals. Dat zal om ongeveer 22.45 

uur zijn. U kunt ter plaatse zelf uw dag-

menu samenstellen uit de talrijke optre-

dens en tentoonstellingen in het Paleis. 

Meerijden kost 28 euro (toegangskaart 

inbegrepen) of 13 euro (alleen busreis). 

Inschrijven is verplicht.

Meer informatie en inschrijvingen: 

Hubert Vanooteghem, 

tel. 014-21 65 35, 

hubert.vanooteghem@skynet.be



januari 2011 11

Derde familiequiz 
Herentalse Badmintonclub 

Op zondag 23 januari organiseert de 

Herentalse Badmintonclub haar derde 

familiequiz. Hij begint om 14 uur in zaal 

’t Hof op de Grote Markt. Ploegen be-

staat uit maximaal zes personen, van 

wie maximaal vier volwassenen. Deel-

nemen kost 15 euro per ploeg. Inschrij-

ven kan via e-mail naar quiz@herental-

sebc.com voor 16 januari. Vermeld wel 

uw ploegnaam en uw telefoonnummer. 

Iedereen is welkom.

Meer informatie: Christel Tiebos, 

gsm 0497-82 25 58

Nieuw boek over  
zuster Rumolda 

In de lente van 2011 brengt Louisa 

De Busser een nieuw boek uit over 

het leven van zuster Rumolda. Louisa 

De Busser mocht hiervoor snuisteren 

in het geheime archief van de zusters 

franciscanessen. Zuster Rumolda trad 

op drieëndertigjarige leeftijd in in een 

streng franciscaans slotklooster. Zij on-

derging erge lichamelijke en geestelijke 

kwellingen en in haar handen, voeten 

en hartstreek verschenen stigmata. 

Het boek Zuster Rumolda, het heilig 

nonneke van Herentals zal minstens  

328 bladzijden tellen en meer dan 

500 illustraties en foto's bevatten. Met  

49 euro blijft de voorintekenprijs zeer 

betaalbaar. 

Meer informatie en bestellingen: 

Louisa Diels - De Busser, 

tel. 014-21 46 30

AANKONdIGINGEN
Beleef de zonsverduistering mee 

Op dinsdag 4 januari vindt in België een gedeeltelijke zonsverduistering plaats. U kunt deze ver-

duistering volgen op de Toeristentoren. Daar plaatsen de Herentalse sterrenkundigen van ASH 

Polaris een aantal sterrenkijkers. Naast een prachtig gezicht op de omgeving kunt u zo de sikkel-

vormige zon langzaam zien opkomen. U kunt de verduistering beleven tussen 8.46 en 10.37 uur.  

De sterrenkijkers staan klaar vanaf 8 uur, ook bij bewolkt weer. 

Opgelet! Kijk nooit rechtstreeks naar de zon, ook niet door een verrekijker, telescoop of zelfs 

een zonnebril. De straling van de zon kan uw ogen onherstelbaar beschadigen. Wel goed zijn 

de zogenaamde eclipsbrilletjes. Die zijn gemaakt met een speciale folie die veilig waarnemen 

mogelijk maakt.

Meer informatie: www.ashpolaris.vvs.be, ashpolaris@hotmail.com of 

gsm-nummer 0471-68 70 09

Theaterspektakel 
Lang en gelukkig 

Lang en gelukkig vertelt het verhaal van Assepoester, maar dan net even anders … Maak u klaar 

voor een verhaal waarin Assepoes de vriendin is van Roodkapje, de boze stiefmoeder dochters 

heeft die Paris en Hilton heten, de Boze Wolf zich gediscrimineerd voelt, Klein Duimpje zo klein 

is dat u hem niet kunt zien, de Goede Fee dementerend is en de prins de ware liefde vindt met 

zijn koninklijke stylist. En ga zo maar door. Lang en gelukkig is een voorstelling voor heel het gezin, 

met flauwe grappen, publieksparticipatie, zang en dans. En bovendien: een Vlaamse première!

In de kamertheaterzaal van ’t Hof op 21, 22, 27, 28, 29, 30 januari 2011, 3, 4 en 5 februari 

telkens om 20 uur, behalve zondag 30 januari om 15 uur.

Prijzen: 8 euro, 7 euro: -26 jaar, +55 jaar, groepen van 10 personen (vooraf reserveren), 

leden Open Doek

Reserveren: cc ’t Schaliken, Grote Markt 35, 2200 Herentals, tel. 014-28 51 30 of via 

www.theaterspektakel.be 

Kerstboomverbranding op Krakelaarsveld 

De KWB Sint-Jan organiseert op zaterdag 8 januari een kerstboomverbranding op de hoek van 

Krakelaarsveld en Veldhoven. De opbrengst van deze kerstboomverbranding gaat naar een goed 

doel. 

Meer informatie en inschrijvingen: 

alfons.horemans@skynet.be of marc.campforts@skynet.be

Wacht niet tot het donker wordt 

De zelfhulpgroep depressie nodigt iedereen uit voor een infosessie. Dokter Talloen, huisarts in 

Herentals, licht de medische aspecten van depressie toe. Daarna is er de mogelijkheid om vragen 

te stellen. De sessie vindt plaats op vrijdag 28 januari om 19 uur in het clubhuis op het Begijnhof. 

Deelnemen is gratis.

Meer informatie: bertvangenechten@ocmwherentals.be, tel. 014-28 20 00



januari 201112

ZO 26/12 UIT Fakkelwandelingen naar Vuurfeest / Kerststal Grote Markt / Tussen 16 en 
17.40 uur

UIT Vuurfeest / Jachthaven / 18 uur

DI 28/12 UIT Winteravondvertelling / Bibliotheek, Gildelaan 13 / 20 uur

VR 31/12 UIT Nieuwjaarszangertjes / Lakenhal / Van 9 tot 12.30 uur

Tot 16/01 TEnTOOn John Van Leemput - Snapshots uit Herentals / Foyer cc ’t Schaliken / Op zater-
dag van 14 tot 17 uur en bij voorstellingen in de schouwburg

ZO 02/01 UIT Herfst- en Winterwandelingen / Vertrek aan het Volkshuis, 
Sint-Magdalenastraat 26 / 14.30 uur

DI 04/01 UIT Beleef de zonsverduistering mee / Toeristentoren / Vanaf 8 uur

DO 06/01 JEUGD Jeugdraadvergadering / Jeugddienst, Stadspark z/n / 19.15 uur

THEATER Jef Demedts en Karen De Visscher – Jouw hand in mijn hand / 
cc ’t Schaliken / 14.30 uur

JEUGD Workshop lightgraffiti 12-16 jaar

VR 07/01 JEUGD Filmavond – Los / Jeugdhuis 10R20

ZA 8/01 THEATER Hautekiet en de Leeuw – Op drift! / cc ’t Schaliken / 20 uur

UIT Kerstboomverbranding KWB Sint-Jan / Hoek Krakelaarsveld en Veldhoven

ZO 9/01 THEATER Ensemble Leporello & Emanon Ensemble – Hoe het varken aan zijn krulstaart 
kwam	(+6	jaar)	/	cc	’t	Schaliken	/	14.30	uur	

UIT Herfst- en Winterwandelingen / Vertrek aan café De Welkom, Ring 20, 
Noorderwijk / 14.30 uur

DI 11/01 JEUGD Circuslessen voor kleuters / De Vossenberg / 16.30 uur

WO 12/01 SPORT Proefles Taichi Chuan / Instituut van de Voorzienigheid, Wolstraat 27 / 20.45 uur

DO 13/01 HUMOR Nigel Williams – Geloof mij! / cc ’t Schaliken / 20 uur - UITVERKOCHT

Za 15/01 UIT Kasteelwandeling in Noorderwijk / Vertrek aan Schravenhage / Vanaf 18 uur

UIT Davidsfonds naar Klara / Paleis voor Schone Kunsten in Brussel / Vertrek om 
10.30 uur

15/01 T/M 
6/02

TEnTOOn Grafiek vandaag: Contextual Impressions / op woensdag, donderdag, vrijdag, 
zaterdag en zondag van 14 tot 17 uur / Kasteel Le Paige

ZO 16/01 UIT Herfst- en Winterwandelingen / Vertrek aan het Schedelhof, Bertheide 12, 
Morkhoven / 14.30 uur

MA 17/01 InFO Hoe kiest u een studierichting? / zaal Boekelheem, Olen / 19 uur

DI 18/01 SPORT Slagsporten voor 50-plussers / De Vossenberg / 14 uur

DO 20/01 WERElD
MUZIEK

Joana Amendoeira – Fado / cc Zwaneberg, Heist-op-den-Berg / 20 uur

VR 21/01 KlASSIEK
THEATER

Michael Pas, Koen Van Impe, Anna Cambier en Jan Vermeulen – 
Papa Haydn vlegel Mozart / cc ’t Schaliken / 20 uur

THEATER Theaterspektakel – Lang en gelukkig / Kamertheaterzaal ’t Hof / 20 uur

VROUW Algemene vergadering en jaaroverzicht vrouwenraad / Fundatiehuis / 14 uur

ZA 22/01 MUZIEK Kris Wauters, Sarah De Koster, Marc Vanhie en Billie Kawende – Over songs 
gesproken / cc ’t Schaliken / 20 uur

THEATER Theaterspektakel – Lang en gelukkig / Kamertheaterzaal ’t Hof / 20 uur

ZO 23/01 QUIZ Derde familiequiz Herentalse Badmintonclub / zaal ’t Hof / 14 uur

UIT Herfst- en Winterwandelingen / Vertrek aan Den Brigand, Bovenrij 59 / 14.30 uur

InFO De vroegste groenten in de serre en buiten / Een organisatie van De Volkstuin 
Herentals

MA 24/01 InFO Hoe kiest u een studierichting? / zaal Sint-Antonius, Herentals / 19 uur

WO 26/01 FIlM Revolutionary Road / cc ’t Schaliken / 14:30 uur

FIlM 4 Months, 3 Weeks and 2 Days / cc ’t Schaliken / 20 uur

DO 27/01 POËZIE Verzet de Stad – Gedichtendag in Herentals / Kasteel Le Paige / 19.30 uur

THEATER Theaterspektakel – Lang en gelukkig / Kamertheaterzaal ’t Hof / 20 uur

VR 28/01 WOORD
MUZIEK

Hubert Damen – Als de dood voor het leven / cc ’t Schaliken / 20 uur  - 
UITVERKOCHT

THEATER Theaterspektakel – Lang en gelukkig / Kamertheaterzaal ’t Hof / 20 uur

InFO Damiaanactie / Stadscentrum

InFO Zelfhulpgroep depressie / 19 uur / Clubhuis Begijnhof

ZA 29/01 KlASSIEK Kamerfilharmonie Vlaanderen o.l.v. Herman Engels – 4 B’s - Benoit, Bizet, 
Brahms, Borodin / cc ’t Schaliken / 20 uur

THEATER Theaterspektakel – Lang en gelukkig / Kamertheaterzaal ’t Hof / 20 uur

InFO Damiaanactie / Stadscentrum

ZO 30/01 THEATER Theaterspektakel – Lang en gelukkig / Kamertheaterzaal ’t Hof / 15 uur

InFO Damiaanactie / Stadscentrum

UIT Herfst- en Winterwandelingen / Vertrek aan La Puerta, Grote Markt 6 / 14.30 uur

DO 03/02 THEATER Theaterspektakel – Lang en gelukkig / Kamertheaterzaal ’t Hof / 20 uur

SPORT Infomoment Start to Run / BLOSO-centrum / 19.30 uur

VR 04/02 THEATER Theaterspektakel – Lang en gelukkig / Kamertheaterzaal ’t Hof / 20 uur

ZA 05/02 THEATER Theaterspektakel – Lang en gelukkig / Kamertheaterzaal ’t Hof / 20 uur

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.

ACTIEVE SEnIOR

OKRA Sint-Waldetrudis

Elke dinsdag TURnEn Sportcomplex De Vossenberg / Van 14 tot 15 uur

Elke woensdag FIETSEn Vertrek aan de Sint-Waldetrudiskerk / 13.30 uur

Elke donderdag PETAnQUE Het Convent / Van 13.30 tot 17 uur

OKRA Sint-Antonius

Elke maandag PETAnQUE Het Convent / Van 14 tot 17 uur
Info: Jef Driesen, gsm 0477-37 44 86

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

OKRA Onze-lieve-Vrouwparochie

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

Elke woensdag PETAnQUE Plein in de Rozenstraat / 13.30 uur
Info: Karel, tel. 014-21 65 03

S-Sport

Elke dinsdag DAnSEn 
VOOR
SEnIOREn

Dansen voor senioren op moderne muziek (zonder partner)
Sportcomplex De Vossenberg
Van 9 tot 10.30 uur (beginners)
van 10 tot 11.30 uur (gevorderden)
Info: M. Louise Bertels (tel. 014-21 99 79)
of Rosetta Van de Voorde (tel. 014-70 79 39)

Elke dinsdag
PETAnQUE
En MInIGOlF

Het Convent / 13 uur
Info: Albert Corthout, tel. 014-21 99 79

Elke 
donderdag FIETSEn Vertrek aan sportcomplex De Vossenberg

13 uur / Info: Jef De Peuter, tel. 014-21 15 36

Elke 
donderdag DAnSEn

Dansen voor senioren op moderne muziek (zonder partner) / Sport-
complex De Vossenberg / Van 10 tot 12.30 uur (beginners) / Info: 
Marie-Louise Bertels (tel. 014-21 99 79) of Rosetta Van de Voorde 
(tel. 014-70 79 39)

Grijze Panters

DI 18/01
Nieuwjaarswensen met worstenbrood en appelbollen / Het 
Convent / 12 uur / Meer informatie: Ruf Van Cauter,
tel. 014-21 12 69

JEUGD

Elke 
vrijdagnamiddag

HAPPy
HOUR

Happy hour: 1 euro per consumptie / Jeugdhuis 10R20, Grote Markt 41 / 
Van 15 tot 17.30 uur

Vrijdag- en
zaterdagavond RUSTIGE Jeugdhuis 10R20, Grote Markt 41 / 20 uur

GEZOnDHEIDSWAnDElInGEn

Elke maandag en woensdag Netepark / 10 uur

Elke dinsdag en woensdag Administratief centrum / 10 uur

Op feestdagen zijn er geen wandelingen.
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 Geboorten

 31/10 Henri, zoon van Nathalie Van Sande en Philip Roodhooft

 31/10 Kaat, dochter van Valerie Gielis en Wim De Ceuster

 31/10 Stan, zoon van Hilde Gybels en Kim Claes

 04/11 Rozalie, dochter van Nathalie Vervoort en Bram Goos

 05/11 Kaylie, dochter van Daisy Eelen en Danny Vanheuckelom

 06/11 Makeyla, dochter van Nathaly Petres en Vurgan Alexander

 07/11 Lana, dochter van Regina Schmitz en Lorenzo Vanseer

 16/11 Shirly, dochter van Wendy Boeckmans en Gerd Embrechts

 16/11 Lasse, zoon van Inge Fonrijn en Bart Torfs

 19/11 Stella, dochter van Lindsay Driesen en Dries Verbruggen

 20/11 Jeffrey, zoon van Joni Van der Elst en Andy Gijsemans

 21/11 Lisa, dochter van Liesbeth De Mey en Kris Verwimp

 21/11 Lode, zoon van Caroline Piedfort en Mathieu Dumon

 23/11 Febe, dochter van Elly Smets en Roel Weymiens

 23/11 Tibo, zoon van Nathalie Baens en Dennis Bogaerts

 24/11 Liv, dochter van Eva Lambaerts en Tom Goris

 25/11 Billie, dochter van Liselore Torfs en Sven Huybrechts

 25/11 Leyla, dochter van Cindy Van Orshaegen en Wesley Proost

 30/11 Anthony, zoon van Marijke Van de Vel en Dirk Peeters

 01/12 Zhen, zoon van Peggy Van Hooghten en Danny Peeters

 02/12 Eline, dochter van Eva Van Laer en Dries De Jongh

 03/12 Axelle, dochter van Annelies Driesen en Dries Boven

 03/12 Kilian, zoon van Melina Verstappen en David Jacobs

 08/12 Luna, dochter van Anne-Marie Oeyen en Johan Boschmans

 09/12 Hanne, dochter van Inge Verbiest en Daan Six

 Overlijdens

 03/11 Maria Maes (85), weduwe van Henricus Van Looy

 09/11 Maria Engelen (96), weduwe van Maurice Van Steertegem

 12/11 Emmerentia Gijsels (84), weduwe van Gustavus Warpy

 13/11 Juliaan Geukens (82), echtgenoot van Magdalena Cloots

 14/11 Jozef Geens (88), echtgenoot van Margareta Nuyts

 18/11 André Demet (81), echtgenoot van Agnes Eyckmans

 22/11 Clotildis Van den Brande (89), weduwe van Ludovicus Gerits

 24/11 Cecilia Marien (87), weduwe van Arthur Van Nueten

 25/11 Simonne Van de Vel (77), weduwe van Alfons Claes

 30/11 Frans Janssens (83), echtgenoot van Georgette Cornelis

 01/12 André Van Lierde (78), echtgenoot van Rosa Van Nueten

 02/12 Karel Van Looy (94)

 02/12 August Delen (91), weduwnaar van Marie Laenen

 06/12 Maria Peeters (86), echtgenote van Julianus Verlinden

 07/12 Regina Sapion (55), echtgenote van Leo Vervoort

 08/12 Ludovica De Meyer (86), weduwe van Franciscus Van der Velde

 Huwelijksaankondigingen

 Bart Daems (Antwerpen) en An Van Hove (Herentals)

 Steven Horemans (Herentals) en Pamela Pelgrims (Herentals)

 Kristof Vervecken (Herentals) en Eve Mensch (Herentals)

 Herman Cools (Herentals) en Kristina Van den Broeck (Herentals)

 Hans Van Genechten (Herentals) en Katrien Van Asbroeck (Herentals)

 Brett Wilms (Herentals) en Paraskevi Karavas (Herentals)

 Raphaël Maeremans (Herentals) en Evy Alen (Herentals)

 Bert Moonen (Herentals) en Sandy Verlinden (Herentals)

 Juan Dom (Herentals) en Jolien Mertens (Herentals)

 Koen Goyvaerts (Herentals) en Evelien Pandelaers (Herentals)

BURGERZAKEN

Verzet de Stad 
Gedichtendag in Herentals

Gedichtendag is ieder jaar het poëziefeest van Nederland en 

Vlaanderen. Op donderdag 27 januari 2011staat de poëzie een dag 

lang in het zonnetje. Het thema van Gedichtendag 2011 is de nacht. 

De eeuwenoude fascinatie voor de nacht maakt het tot een van de 

meest bezongen onderwerpen. Gedichtendag 2011 wordt met dit 

thema ook een beetje Gedichtennacht. 

In kasteel Le Paige kunt u ’s avonds terecht voor een poëtische 

en muzikale avond met optredens van onder meer de Bende van 

Kartoesj, Lowie Anders & de Kwiete, Jeroen Turelinckx, Steffie 

Verhoeven, Sanne Weckx, Christine Heylen & Jasmine Jacobs, 

Anna Geenen, Anita & Trevor en Dark Poem. Herentalsenaar  

Xavier De Busser stelt zijn debuutdichtbundel voor. Na afloop is er 

een open podium met dj ToHm, Danny Smolders, Jos Verhoeven 

en vele anderen. Verzet de Stad vangt aan om 19.30 uur. De toe-

gang bedraagt 5 euro.

Meer informatie: www.kortsluiting.be

AANKONdIGINGEN

provincieAntwerpen.be

Gezinsondersteunende
Pleegzorg organiseert
kortdurende opvang
(max. 3 maand) en
weekendopvang

Voor meer info:
www.demutsaard-jeugdzorg.be
03 247 88 60
www.opvang.be
09 222 67 62

Interim-ouders 
gezocht

 Huwelijken

 Patricia Gabriels (Herentals) en Bianca Best (Herentals)

 Rudi De Keyser (Herentals) en Eva Lefevere (Herentals)

 Arnout De Cuyper (Herentals) en Tine Van Gorp (Herentals)

 Jan Heylen (Herentals) en Geertrui Cools (Herentals)
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SPREEKUREN
Maandelijkse spreekuren
in lokaal 022 in de kleine vleugel van het administratief 

centrum

Rijksdienst voor pensioenen

eerste dinsdag van 10 tot 12 uur

Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid 

(uitkeringen aan mensen met een handicap)

tweede dinsdag van 10 tot 12 uur

Rijksdienst voor de sociale verzekering van zelfstandigen 

(pensioenen, ziekteverzekering, kinderbijslag,... voor zelfstandigen)

tweede woensdag van 9 tot 12 uur

Commissie voor Juridische Bijstand

gratis juridisch advies door een advocaat

iedere maandag van 17.30 uur tot 19.30 uur

Vlaams Woningfonds van de Grote Gezinnen 

eerste en derde dinsdag van 14 tot 16 uur

Multiple Sclerose Liga

tweede donderdag van 14 tot 16 uur

Opvanggezinnen:

enkel na afspraak: tel. 014-26 71 18 

Fonds voor Arbeidsongevallen

Elke eerste vrijdag van de maand van 9 tot 12 uur in De Warande, 

Warandestraat 42, Turnhout.

[i] www.faofat.be of tel. 02-506 84 72

De meeste vragen kunnen beantwoord worden door de stadsdiensten. 

U kunt zich daarom altijd het beste eerst tot die diensten richten. 

Staat u erop om de burgemeester of de schepenen te spreken, dan 

kunt u bij hen terecht tijdens hun spreekuren in het administratief 

centrum. U kunt bij hen langsgaan of u kunt bellen: 014-28 50 50.

burgemeester Jan Peeters 
politie, brandweer, veiligheid en openbare orde, algemeen beleid en 

coördinatie, communicatie en informatie, burgerlijke stand en bevolking, 

administratieve vereenvoudiging, middenstand en lokale economie

maandag van 18 tot 19.30 uur
vrijdag van 9 tot 11 uur 
[i] burgemeester.jan.peeters@herentals.be

schepen Ingrid Ryken
cultuur, bibliotheek, kunstonderwijs, archief, toerisme en jumelages

maandag van 18.30 uur tot 19.30 uur of na afspraak
[i] schepen.ingrid.ryken@herentals.be

schepen Wies Verheyden
sport, personeel, markten en kermissen

alleen na afspraak
[i] schepen.wies.verheyden@herentals.be

schepen Mien Van Olmen
ruimtelijke ordening, milieu en groenvoorzieningen, landbouw en 

plattelandsontwikkeling

woensdag van 9 tot 11 uur of na afspraak
[i] schepen.mien.van.olmen@herentals.be

schepen Anne-Mie Hendrickx 
sociale zaken, gelijke kansen, gezondheidsbeleid

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

schepen Jan Bertels
financiën, jeugd en ontwikkelingssamenwerking, informatica, 

huisvesting, OCMW en kerkfabrieken

maandag van 18 uur tot 19.30 uur of na afspraak
[i] schepen.jan.bertels@herentals.be

schepen Jos Schellens
openbaar werk en mobiliteit, gemeentelijk patrimonium, 

monumentenzorg en landschappen

maandag van 18 tot 19.30 uur of na afspraak
[i] schepen.jos.schellens@herentals.be

Spreekuren OCMW Herentals
- Voorzitter Fons Michiels is bereikbaar na afspraak op nummer
 0475-56 10 32 of voorzitter@ocmwherentals.be 
- sociale dienst OCMW: elke werkdag van 9 tot 11.45 uur en 
 maandagavond van 18 tot 19 uur
- dienst rechtshulp OCMW: maandagavond van 18 tot 20 uur en 
 dinsdag, donderdag en vrijdag van 9 tot 11.45 uur
- elke dinsdag van 9.30 tot 10.30 uur in het Dorpshuis van
 Noorderwijk
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nuttige telefoonnummers

Aids-telefoon Vlaanderen 078-15 15 15

Anonieme Alcoholisten Els 014-22 29 47

 René 014-51 20 51

 Karel 014-51 55 48

 Lydi 014-22 25 17

Autisme-telefoon 078-15 22 52

Begeleid Wonen, Herentals
info over wonen voor mensen met een handicap 014-23 18 80

Boskat 014-23 31 36

Buurtcontactpunt De Klink 014-24 66 90

CardStop 070-344 344

Centrum voor Levens- en Gezinsvragen, Hofkwartier 23 014-21 08 00

Child Focus 116000

Contact Center Personen met een handicap 0800-987 99

deN Babbelhoek 0472-22 86 71
praatgroep Nederlands voor anderstaligen 014-22 17 81

Den Brand  014-84 12 00
dagbesteding voor mensen met een handicap

De Dorpel, Sint-Waldetrudisstraat 37 014-21 40 73

De Fakkel 0487-99 06 23
vereniging waar armen het woord nemen 014-21 40 73

DocStop 00800-2123 2123

Drughulp - Hofkwartier 23 014-23 34 01

Eandis 078-35 35 00

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

Eurofoon, Europese Unie 078-15 19 92

IOK - Geel 014-58 09 91

JAC - Hofkwartier 23 014-23 34 01

Jeugdfoon 102

Kankertelefoon 078-15 01 51

Kringwinkel Zuiderkempen - Lierseweg 136 015-23 73 93

MS-Liga Antwerpen 03-887 48 18

PIDPA (klantenservice) 0800-90 300

Rusthuis - infofoon 078-15 25 25

Slachtofferhulp - Hofkwartier 23 014-23 02 42

Tele-onthaal 106

Vertrouwensartsencentra 02-533 12 11

Vlaamse wegentelefoon 0800-122 66

Ziekenvervoer (niet dringend)  105

Zit Stil (ADHD)  03-830 30 25

nuttige telefoonnummers

DRINGENDE HULP

Brandweer 100 of 112

Ziekenwagen 100

Politie 101

Antigifcentrum 070-245 245

Gasgeur 0800-65 065

WACHTDIENSTEN

Apothekers 0900-10 500

 www.apotheek.be

Huisartsen

Huisartsenwachtpost Herentals - Nederrij 99 014-22 22 00

Morkhoven en Noorderwijk 014-54 83 83

Tandartsen 090-33 99 69

Stadsdiensten  014-28 50 50

Administratief centrum - Augustijnenlaan 30  fax 014-21 78 28

Belastingen - Belgiëlaan 31  02-575 82 60

Bibliotheek - Gildelaan 13  014-85 97 50

BLOSO-centrum - Vorselaarsebaan 60 014-85 95 10

Brandweer - Oud-Strijderslaan 1  014-25 82 10

Compostmeesters 014-28 50 50

Cultuurcentrum ’t Schaliken - Grote Markt 35  014-28 51 30

Defecten aan de openbare verlichting  0800-6 35 35 

De Lijn  070-220 200

De Post - Belgiëlaan 51  022-012 345

Diftar-informatielijn  0800-97 687

Hummeltjeshof - Augustijnenlaan 22  014-23 17 18

Jeugddienst - Stadspark z/n  014-21 21 86

Kringwinkel Zuiderkempen - Lierseweg 136  015-23 73 93

Kerkhof Herentals - Lichtaartseweg 111
van ma tot vr tussen 12 en 12.30 uur  014-23 38 93

Muziekacademie - Hikstraat 28  014-21 33 05

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

Netepark - Vorselaarsebaan  014-85 97 10

NMBS - Herentals  03-229 56 14

Politiezone Neteland - Molenvest 23  014-24 42 00

Recyclagepark - Hemeldonk 10  014-85 92 40

Sportdienst - De Vossenberg, Markgravenstraat 93  014-28 52 50

Stadsarchief - Augustijnenlaan 1  014-21 28 00

Stedelijke werkplaats - Hemeldonk  014-85 92 40

Tekenacademie - Markgravenstraat 77  014-28 51 55

Toerisme Herentals - Grote Markt 35  014-21 90 88

Verkeerseducatief centrum - Vorselaarsebaan  014-22 04 44

Werkwinkel - Molenvest 21  014-24 89 60

Ziekenhuis - Nederrij 133  014-24 61 11



DE POSTBEDEElD DOOR

OPENINGSTIJdEN STAdSdIENSTEN
MA DI WO DO VR ZA ZO

ADMInISTRATIEF CEnTRUM 09.00-12.00

17.00-19.30

09.00-12.00
13.30-16.00

09.00-12.00 09.00-12.00
13.30-16.00

09.00-12.00
13.30-16.00

CC ’T SCHAlIKEn 09.00-12.00

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

BIBlIOTHEEK GIlDElAAn
Gesloten op zaterdag 25 en zondag 26 december 
en op zaterdag 1 en zondag 2 januari

14.00-20.00 10.00-12.00
14.00-20.00

11.00-20.00 14.00-20.00 10.00-12.00
14.00-20.00
Op 24 en 31 
december van 
14 tot 17 uur

14.00-17.00 10.00-12.00

BIBlIOTHEEK nOORDERWIJK
Gesloten op vrijdag 24, zondag 26 en
vrijdag 31 december en op zondag 2 januari

14.00-16.00 18.00-20.00 10.00-12.00

RECyClAGEPARK
Gesloten op zaterdag 25 december en 
zaterdag 1 januari

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

JEUGDDIEnST 09.00-12.30
13.30-16.30
17.30-19.30

09.00-12.30
13.30-16.30

09.00-12.30
13.30-16.30

09.00-12.30
13.30-16.30

09.00-12.30

HUMMElTJESHOF
Gesloten van vrijdag 24 december tot en met 
zaterdag 1 januari 

07.00-18.00 07.00-18.00 07.00-18.00 07.00-18.00 07.00-18.00 09.00-17.00

SPORTDIEnST
Gesloten op vrijdag 24 en 31 december

09.00-12.00
13.30-16.00
17.30-19.30

09.00-12.00
13.30-16.00

09.00-12.00 09.00-12.00
13.30-16.00

09.00-12.00
13.30-16.00

STADSARCHIEF 08.30-12.00
13.30-16.00
18.00-19.30

08.30-12.00
13.30-16.00

08.30-12.00 08.30-12.00
13.30-16.00

08.30-12.00
13.30-16.00

op zat. 
8 en 22 jan. 
open van 

9 tot 12 uur

TOERISME HEREnTAlS
Gesloten op zaterdag 25 december en
zaterdag 1 januari

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

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

HET nETEPARK
Van 27 december tot en met 9 januari zijn alle zwembaden open van maandag tot vrijdag tussen 14 en 21 uur. In het wedstrijdbad kunt u zoals gewoonlijk van 7.30 tot 8.30 
uur ochtendzwemmen en van 12 tot 13 uur middagzwemmen. Op zaterdag en zondag zijn de baden open van 9 tot 17 uur. De zwembaden zijn gesloten op vrijdag 24, 
zaterdag 25 en vrijdag 31 december 2010 en op zaterdag 1 januari 2011.

RECREATIEBAD 14.00-21.00 14.00-21.00 14.00-21.00 14.00-21.00 14.00-21.00 09.00-17.00 09.00-17.00

DOElGROEPEnBAD 17.00-21.00 15.30-19.00 14.00-21.00 15.30-20.00 16.30-21.00 09.00-17.00 09.00-17.00

WEDSTRIJDBAD 07.30-08.30
12.00-13.00
18.00-21.00

07.30-08.30
12.00-13.00
18.00-21.00

07.30-08.30
12.00-13.00
14.00-21.00

07.30-08.30
12.00-13.00
18.00-21.00

07.30-08.30
12.00-13.00
18.00-21.00

09.00-17.00 09.00-17.00

IJSBAAn BlOSO-CEnTRUM 09.00-12.00
13.30-16.00

09.00-12.00
13.30-16.00

09.00-12.00
13.30-16.00
18.30-21.00

09.00-12.00
13.30-16.00

09.00-12.00
13.30-16.00
17.30-20.30

14.00-16.00
16.30-18.30
19.00-20.30

10.00-12.00
13.30-15.00
15.30-17.00
17.30-19.00

Herfst- en winterwandelingen - elke zondag tot 27 maart
www.uitinherentals.be


