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Het stadsbestuur gaat de straten in de stationsomgeving heraanleg-
gen. In een eerste fase zijn de Vaartstraat, de nieuwstraat en Blij-
denberg aan de beurt. de werkzaamheden omvatten de aanleg van 
nieuwe riolering, nieuwe voetpaden, parkeerplaatsen en een nieuwe 
asfaltlaag. als alles volgens planning verloopt, is de aanleg in augus-
tus achter de rug.

Nieuwe huisstijl voor een moderne communicatie

Beste stadsgenoot,

Zoals u merkt, ziet deze Stadskrant er helemaal anders uit. Dat heeft te maken met de nieuwe huis-
stijl van de stad. Met deze nieuwe huisstijl willen we de communicatie met de burger, bezoekers 
en bedrijven van onze stad moderniseren. Waar we vorig jaar nog 800 jaar het verleden in gingen, 
richten we nu ons vizier op de uitdagingen van de 21ste eeuw. 

Het meest opvallende onderdeel van de huisstijl is ongetwijfeld het nieuwe logo. Dit logo is een 
gestileerd blad dat afkomstig is uit de originele Herentalse boom. Het kleurenpallet met rood en 
wit verwijst naar de kleuren van de stad. Het nieuwe logo betekent echter niet dat het Herentalse 
wapenschild afgeschaft werd. Onze vertrouwde Herentalse boom blijft het officiële wapen van de 
stad. De Herentalse boom krijgt daarom op het officiële briefpapier ook een plaats en we blijven het 
ook voor plechtige gelegenheden gebruiken. 

De investering in een duidelijke huisstijl is noodzakelijk in dit snelle, digitale tijdperk. Door de dienst-
verlening van de stad onder dezelfde vlag voor te stellen, vindt u deze dienstverlening makkelijker 
en sneller terug. U zal deze nieuwe huisstijl in de komende maanden dan ook zien verschijnen op 
alle wagens, gebouwen, publicaties en mediadragers van onze stad.

Uw burgemeester
Jan Peeters

voorwoord ...

nieuwe wegbedekking en riolering voor 
Vaartstraat, nieuwstraat en Blijdenberg

Fasering en verkeerssituatie

De aannemer is begonnen op 17 januari. Hij moet de heraanleg uitvoe-
ren in 117 werkdagen. Om de hinder voor bewoners en handelaars te 
beperken, voert de aannemer het werk in fasen uit. Deze fasering kan 
door onvoorziene omstandigheden, zoals slecht weer, veranderen.

De aanleg van de nieuwe riolering en de boordstenen gebeurt volgens 
het systeem van de ‘kruipende werf’, waarbij telkens duidelijk in stro-
ken van een aantal strekkende meters wordt gewerkt. Het gieten van 
het nieuwe asfalt kan voor meer hinder zorgen. Gegoten asfalt moet 
een aantal uren afkoelen vooraleer er verkeer op mag. Tijdens deze 
afkoelingsperiode is er dus geen verkeer mogelijk in de straat. Met de 
fiets of te voet kunt u altijd passeren.

Dit project komt tot stand met de steun van de Europese Unie.

Fase 1: half januari - maart 2011
- Heraanleg Vaartstraat tussen Sint-Magdalenastraat en Nieuwstraat
- De verkeerscirculatie in de Nieuwstraat en Blijdenberg blijft behouden.

Fase 2: half februari - mei 2011
- Heraanleg Blijdenberg tussen Kapucijnenstraat en Nieuwstraat
- Heraanleg Nieuwstraat vanaf Kapucijnenstraat tot voor het kruis-

punt met Vaartstraat
- Het eenrichtingsverkeer in de Vaartstraat (tussen Blijdenberg en 

Nieuwstraat) wordt omgedraaid. Doorgaand verkeer in de Nieuw-
straat wordt via dit gedeelte omgeleid naar de Belgiëlaan.

Fase 3: half april - juli 2011
- Heraanleg Nieuwstraat vanaf Vaartstraat tot aan Zandstraat
-  De Nieuwstraat wordt afgesloten ter hoogte van de Zandstraat. 

Doorgaand verkeer wordt omgeleid via de Schoolstraat.

Fase 4: juli - augustus 2011
- Verfraaien ingang Stadspark en aanleg parkeerplaatsen 
 (uitvoering onder voorbehoud van goedkeuring bouwvergunning)

Fase 5: twee werkdagen in juli - augustus 2011
- Aanbrengen toplaag asfalt
- De Nieuwstraat, de Vaartstraat en Blijdenberg worden volledig 
 afgesloten.
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Aankondigingen voor de Stadskrant van 
maart 2011 moeten uiterlijk op dinsdag  
1 februari 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 
bpost. 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. Klik op 
Dienstverlening > Actueel > Stadskrant
of vul ‘Stadskrant’ in bij Zoek.

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.

WETENSWAArD
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Sla uw slag!  
Doe mee met de gezamenlijke sanering van 
stookolietanks

Heel wat mensen die overschakelen op aardgas of op een nieuwe tank, laten oude tanks in 
de grond zitten. Deze tanks kunnen na verloop van tijd beginnen lekken, waardoor bodem 
en grondwater zwaar vervuild raken. Herentals organiseert daarom samen met de gemeente 
Geel en de IOK een tankslag: een collectieve sanering van oude stookolietanks. Het verwijde-
ren van oude stookolietanks kost geld, maar door samen met andere mensen de stookolie-
tanks te laten verwijderen, kunt u een lagere prijs bedingen. Deze maatregel levert deelne-
mende inwoners een aanzienlijke besparing op en beschermt het leefmilieu. 

Geïnteresseerden kunnen terecht op de infoavond op maandag 7 februari in cc ’t Schaliken of 
op de infoavond op woensdag 16 februari in parochiecentrum Sint-Amands (Werft 16 in Geel). 
De infoavonden starten om 20 uur en zijn gratis. Inschrijven is niet nodig. Uit de geïnteresseer-
den wordt een stuurgroep gekozen. Zij beoordelen de binnengekomen offertes en selecteren 
de firma met de beste voorwaarden. 

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

Opmaak ruimtelijk uitvoeringsplan  
voor Engelse wijk 

Het stadsbestuur wil de bestemming van het militaire gebied aan de Ieperstraat wijzigen. 
Het college stelt een ontwerper aan om de studieopdracht van het ruimtelijk uitvoeringsplan 
(rUP) voor de Engelse wijk op te maken. De studieopdracht kost 19.784,06 euro.

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

Weg- en rioleringswerkzaamheden  
in Wuytsbergen 
Het stadsbestuur laat weg- en rioleringswerkzaamheden uitvoeren in Wuytsbergen vanaf het 
kruispunt met Vogelzang tot op het einde van de woonzone. De aannemer legt een geschei-
den rioleringsstelsel aan voor de afvoer van afval- en hemelwater. De straat krijgt nieuwe 
voetpaden en een extra parkeerstrook. De werkzaamheden starten in het voorjaar. De weg- 
en rioleringswerkzaamheden in Wuytsbergen kosten 724.820,98 euro. De Vlaamse overheid 
subsidieert met 342.000 euro.

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

Herstelling straatstenen aanbesteed 

Het schepencollege geeft de opdracht voor het herstellen van de straatstenen in het stadscen-
trum aan de nv DfM Milieuverzorging uit ravels. De herstelling zal 916.407,14 euro kosten, btw 
inbegrepen. Tussen 2005 en 2009 werden de centrumstraten van Herentals heraangelegd. Na 
verloop van tijd bleek dat op verschillende plaatsen splijtende kasseien voorkwamen, waar-
door de veiligheid voor weggebruikers in het gedrang kwam. Het bestuur besliste daarom de 
kasseien te vervangen en een juridische procedure op te starten tegen de verantwoordelijken.

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

De Herentalse vrouwenraad bestaat 
dit jaar twintig jaar. De voorbereiding 
voor dit jubileum is volop bezig. De 
vrouwenraad organiseert van woens-
dag 16 maart tot en met zondag 20 
maart de tentoonstelling Kempense 
vrouwenkracht, in samenwerking met 
Vormingsplus Kempen. 

De tentoonstelling vindt plaats in de la-
kenhal, dagelijks van 14 tot 16.30 uur. 
Kempense vrouwenkracht gaat over de 
kracht en inzet van Kempense vrouwen 
in de maatschappij. De tentoonstelling 
geeft een beeld van sterke Kempense 
vrouwen die zich vrijwillig engageren 
om anderen belangeloos te helpen. 

De vrouwenraad zelf komt elke derde 
vrijdag van de maand tussen 13.30 en 
16.30 uur samen in het fundatiehuis op 
het Begijnhof. Iedereen is welkom.

laat uw fiets graveren 
en win een fietsslot

Ook dit jaar organiseert de stedelijke 
preventiedienst fietsgraveersessies. 
Een gegraveerde fiets vormt een min-
der interessant doelwit voor fietsen-
dieven. Bovendien verloot de lokale 
politiezone Neteland om de drie maan-
den een beugelslot onder de personen 
die hun fiets hebben laten registreren. 

Elke derde zaterdag van de maand kunt 
u tussen 13 en 16 uur met uw fiets 
terecht in het verkeersadministratief 
centrum aan de Vorselaarsebaan. Om 
lange wachtrijen te vermijden, kunt 
u zich vooraf inschrijven bij de pre-
ventiedienst op het telefoonnummer  
014-28 50 50 of via preventie@herentals.be.

Vrijetijdspas uitgebreid 

Iedereen heeft recht op leuke en interessante vrije tijd. Voor mensen met een laag inkomen 
zijn vrijetijdsactiviteiten vaak te duur. Een Vrijetijdspas lost dit probleem op. Met deze pas 
krijgt u korting op activiteiten van de sport-, jeugd- en cultuurdienst. De pas geeft ook recht 
op een korting van 80 procent op het inschrijvingsgeld van de teken- en muziekacademie. 
Voortaan heb u recht op de Vrijetijdspas als u geniet van de verhoogde tegemoetkoming van 
de ziekte- en invaliditeitsuitkering (WIGW of Omnio) of als u een collectieve schuldenregeling 
hebt. Breng bij uw aanvraag de nodige papieren en bewijsstukken mee.

Meer informatie: 
dienst sociale zaken, Augustijnenlaan 30, tel. 014-28 50 50, sociale.dienst@herentals.be

Infoavond over  
de gevaren van het 
internet 

facebook , Skype, MSN, Netlog, Noxa, Hotmail, 
Myspace, Youtube, … Deze begrippen behoren tot de 
dagelijkse woordenschat van onze kinderen. Maar bent u als ouder voldoende op de hoog-
te van wat ze juist betekenen? Jongeren zijn vaak handiger met het internet dan wijzelf. Ze 
chatten op sociale netwerken met vrienden en vriendinnen. Deze opkomende technologie 
kent talrijke voordelen, maar er zijn ook risico’s aan verbonden. In de media duiken regel-
matig berichten op over cyberpesten of oplichting via het net. Niet iedereen is zich bewust 
van de risico’s van het internet. De OCMW’s van de Middenkempen organiseren daarom 
een gratis infosessie over de risico’s van het internet en hoe u uw kinderen daartegen kan 
beschermen. De infosessie vindt plaats op dinsdag 15 februari van 19.30 tot 22.30 uur in  
cc ’t Schaliken. De infosessie wordt gegeven door de federale gerechtelijke politie van  
Turnhout (afdeling Computer Crime Unit). 

Meer informatie en inschrijvingen (tot 11 februari) : An Van Mechelen, tel. 014-50 27 76, 
an.vanmechelen@ocmwherenthout.be

nieuwe websites voor  
jeugd, cultuur, vrije tijd en stad

Het stadsbestuur heeft de websites van de stad en de vrijetijdsdiensten vernieuwd. De nieuwe 
websites zijn opgemaakt in de nieuwe huisstijl, met het nieuwe logo en nieuwe lettertypes. 
De websites bevatten heel wat nieuwigheden. Zo kunt u voortaan documenten aanvragen via 
digitale formulieren of u abonneren op onze rSS-nieuwsdienst. Ook de agenda is helemaal 
vernieuwd. Die werkt voortaan volledig via www.uitdatabank.be, het cultuurinitiatief van de 
Vlaamse overheid.

De nieuwe sites zijn gemaakt met Drupal, een Belgisch opensourcewebsiteprogramma dat 
sinds enkele jaren zeer populair is bij openbare besturen en in de socialprofitsector. De opens-
ource-aanpak betekent dat de stad nieuwe ontwikkelingen op digitaal gebied sneller en goed-
koper kan opvolgen. De websites werden ontwikkeld in samenwerking met e2e, een firma uit 
Gent. Door het gebruik van Drupal is de stad in goed gezelschap van onder meer Barack Oba-
ma, Amnesty International, The New York Times en zowat alle sites van de federale overheid.
Neem dus zeker eens een kijkje op www.herentals.be, www.uitinherentals.be, www.schaliken.be  
en www.jeugddienstherentals.be.

Meer informatie: dienst communicatie, administratief centrum, Augustijnenlaan 30, 
tel. 014-28 50 50, communicatie@herentals.be

laat je fiets
registreren

Waar en wanneer kan ik terecht voor registratie ?
 
Herentals: elke 3e zaterdag van de maand (van 13u. tot 16u.)
 op het Verkeerseducatief Centrum, Vorselaarsebaan 50

Herenthout: elke maandag (van 18u. tot 20u.) en woensdagnamiddag (van 13u. tot 15u.)
 of na afspraak met Jef Torfs op het gemeentehuis, Bouwelse Steenweg 8 (014/50.21.21)

Grobbendonk:  elke eerste maandag van de maand (van 08u. tot 20u.)
 of na afspraak met Scott Crossant op het gemeentehuis,
 Boudewijnstraat 4 (014/50.78.65)

Olen:  tijdens openingsuren op het containerpark, Industrielaan 23 (014/25.74.48)

Vorselaar:  tijdens openingsuren op het containerpark, Oostakker 100 (014/51.85.10)
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van onze politiezone een degelijk fi etsslot verloot worden 

onder diegene die zijn/haar fi ets heeft laten registreren.



BUDGET

Budget 2011: de tering naar de nering 

Einde 2010 legde de gemeenteraad het budget van 2011 vast. Het budget is het geheel van 
geplande uitgaven voor een bepaald jaar. De stad draagt nog steeds de gevolgen van de we-
reldwijde financiële en economische crisis. Het budget van 2011 ademt daarom dezelfde filo-
sofie uit als het budget van 2010. Het budget blijft sober, om de financiële toekomst niet te 
hypothekeren. Wel mag de huidige dienstverlening aan de burger niet in gevaar komen.

De stad zal in 2011, net zoals in 2010, eenmalige inkomsten niet gebruiken om doorlopende 
werkingsuitgaven te financieren. Op die manier wordt de stad niet afhankelijk van eenmalige 
bonussen. Er zijn dit jaar ook geen grote nieuwe investeringsprojecten, met uitzondering van 
de noodzakelijke vervanging van de kapotte kasseien in de winkelstraten. Deze kosten moet de 
stad later kunnen terugvorderen op de verantwoordelijken.

Daarnaast investeert de stad wel in normale vervangingen, zoals een auto voor de brandweer. 
Ook zet het stadsbestuur een aantal vroegere beleidslijnen voort, zoals de aanleg van een 
speelterrein op de Molenvest, de inrichting van het Dorpshuis in Morkhoven, de restauratie 
van het Begijnhofmuseum, de aankoop van (snelheids)zoneborden of de bijdrage in de aan-
koop van een natuurgebied. 

Voor het budget van 2011 raamt de stad een tekort van 1.526.307 euro. Er worden dus meer 
uitgaven dan inkomsten verwacht. Toch kan de meerjarenbegroting afgesloten worden met 
een positief resultaat van 3.853.401,34 euro. Dat heeft de stad te danken aan de overschotten 
van vorige jaren. De stad werkt er aan om de inkomsten en de uitgaven geleidelijk in evenwicht 
te brengen, zodat de jaarlijkse tekorten binnen enkele jaren moeten verdwijnen. 

We overlopen even enkele posten:

Gemeentelijke schuld

De stad betaalt in 2011 de investeringen met leningen (1.473.009 euro) en met eigen middelen 
en subsidies (2.399.455 euro). De laatste jaren heeft de stad zijn leningslast fors verminderd en 
is de schuld afgebouwd. Voor 2011 moet de stad 3.377.032 euro afbetalen, terwijl dit in 2007 
nog 4.213.000 euro was.

Uitgaven

De gewone begroting bestaat uit de dagelijkse uitgaven van de stad. De raming voor deze uit-
gaven bedraagt voor 2011 37,06 miljoen euro. In oude Belgische frank hebben we het dan over 
een bedrag van 1,49 miljard.

Grafiek 1 geeft een 
overzicht van hoe dit 
bedrag besteed wordt. 
Een groot deel van de 
uitgaven (43 procent) 
zijn personeelskosten. 
De totale brutokosten 
hiervan worden gere-
kend op 15.896.649 
euro. Een andere be-
langrijke uitgavenpost 
(21 procent) zijn de 
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werkingskosten van de stad. Het totaalbedrag van de werkingskosten bedraagt 7.920.667 
euro. Hiermee betaalt de stad de energiekosten, kantoor- en technische benodigdheden, be-
nodigdheden voor voertuigen en gebouwen, en opleidingskosten. De energiekosten (8 procent 
van de werkingskosten) houdt de stad zowel om financiële als om ecologische redenen goed 
in de gaten. 

Meer dan een vierde van de uitgaven (27 procent) bestaat uit subsidies aan gezinnen (geboor-
ten, mantelzorg, personen met een handicap, milieu …), verenigingen, kerkfabrieken, OCMW 
en de politiezone Neteland. Deze uitgaven zijn een belangrijke uitgavenpost, met een totaal 
bedrag van 9.857.881 euro.

De schuld van de stad (9 procent van de uitgaven) bedraagt 3.381.183 euro en bestaat voorna-
melijk uit intresten en aflossingen van leningen.

Waar haalt de stad haar geld vandaan?

Grafiek 2 toont de verschillende in-
komsten van de stad. ruim de helft 
van de inkomsten komen uit belas-
tingen betaald door de inwoners en 
bedrijven op Herentals grondgebied. 
Bijna de helft van deze belastings-
ontvangsten komt van de belasting 
op gebouwen en gronden. De perso-
nenbelasting neemt meer dan een 
derde van de belastingen voor haar 
rekening. De ophaling en verwer-
king van afval (Diftar) is goed voor 
5,4 procent van de belastingsinkom-
sten. De overige belastingen, zoals 
de milieubelasting voor bedrijven en 
de belasting op drijfkracht, het slui-
tingsuur, reclameborden, banken en 
financieringsinstellingen en tweede 
verblijven, zijn goed voor ongeveer  
7,4 procent.

Een andere belangrijke bron van inkomsten is de subsidie van de Vlaamse regering, het ge-
meentefonds. Dat bedraagt 17 procent van de inkomsten.

De stad ontvangt ook wat lagere inkomsten uit aandelen van onder andere de energiesec-
tor voor 4 procent van de inkomsten, en ook subsidies voor haar werking, wat goed is voor  
17 procent van de inkomsten. De inkomsten uit prestaties bedragen  7 procent. Dat gaat dan 
onder meer om prestaties van de brandweer, leenboetes bij de bibliotheek, de inschrijving 
voor sportkampen of de ticketverkoop van het cultuurcentrum.

Investeringen

De stad investeert in 2011 een totaal 
bedrag van 3.872.464 euro. Om haar 
investeringen te financieren, maakt de 
stad gebruik van leningen, subsidies en 
eigen middelen. De subsidies bedragen 
1.606.624 euro.

 25.000 Inrichting Dorpshuis
  Morkhoven
 150.000 Herstelling dak 
  administratief centrum
 78.771 Aankoop snelle 
  hulpwagen brandweer 
 36.000 Aankoop bestelwagen
 242.000 Aankoop klepelmaaier
 650.000 Aankoop gronden
  rooilijn lierseweg 
 250.000 Buitengewoon onder-
  houd van diverse stra-
  ten en betonwegen 
 1.000.000 Vervanging kasseien
  centrum
 25.000 Werkzaamheden 
  verkeersveiligheid
 58.000 Studiekosten aanleg-
  gen vrijliggende fiets-
  paden Poederleeseweg
 25.000 Uitbreiding en aanpas-
  sing openbare verlich-
  ting
 60.000 Wandelbrug over Nete
 25.000 Instrumenten en 
  geluidsmateriaal voor 
  de muziekacademie
 25.000 Inrichting wijkspeel-
  terreinen
 56.084 lichte vrachtwagen 
  met opbouw voor de 
  uitvoeringsdienst
 50.000 Diverse kleine 
  ingrepen rioleringsnet
 50.000 Studiekosten (project 
  stationsomgeving, 
  Wuytsbergen, 
  Schoutenlaan, …)
 175.000 Wuytsbergen grond-
  werkzaamheden bij 
  rioleringsaanleg
 25.000 Infrastructuurwerk in
  uitvoering – pompsta-
  tions
 25.000 Uitbreiding 
  columbarium
 95.000 Erelonen voor opmaak 
  plannen 
 60.627 Gemeentelijk aandeel 
  in de restauratie van 
  het Begijnhofmuseum
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the General
Met pianobegeleiding
Woensdag 23 februari om 14.30 uur 
Schouwburg cc ’t Schaliken

The General is een absoluut meester-
werk van Buster Keaton, de clown die 
nooit lachte. De film wordt live bege-
leid door pianist Martinus Wolf. Hij is 
sinds 1996 verbonden aan het filmmu-
seum Antwerpen en begeleidt regel-
matig stille films. 

The General is gebaseerd op een episo-
de uit de Amerikaanse Burgeroorlog. 
Een commando uit het Noorden kaap-
te een Zuidelijke trein, The General. 
Buster Keaton vertelt deze geschiede-
nis met veel zin voor detail na, maar 
voegt er het verhaal aan toe van een 
dappere machinist die de gekaapte 
trein terughaalt.

De toegangsprijs is 5 euro. Bent u 
jonger dan 26 jaar of ouder dan 
55 jaar, dan betaalt u 3,50 euro.

the road 
Woensdag 23 februari om 20 uur 
Schouwburg cc ’t Schaliken

The Road is een Amerikaanse film uit 
2009 van John Hillcoat, naar de gelijk-
namige roman van Cormac McCarthy. 

Een man en zijn zoontje doorkruisen 
een verzengd Amerikaans landschap, 
bedekt met de as van een vergane we-
reld. De man kan zich de tijd ervoor 
nog herinneren, het jongetje kent al-
leen dit dode landschap. 

Deze gruwelijk mooie en wanhopige 
film is doortrokken van tederheid en 
verbeten vertrouwen. The Road is een 
bespiegeling over de dunne scheidings-
lijn tussen beschaving en woestenij en 
over de soms beangstigende liefde die 
een kind voor zijn ouders voelt.

De toegangsprijs is 5 euro. Bent u 
jonger dan 26 jaar of ouder dan 
55 jaar, dan betaalt u 3,50 euro.

PrOGrAMMA ’T SCHAlIKEN

Aranis 
roqueforte
zaterdag 5 februari om 20 uur in de schouwburg

Roqueforte is het nieuwe programma van Aranis’ 
huiscomponist Joris Vanvinckenroye. Duistere me-
lodieën wisselen af met dreigende ritmes, ruige 
solo’s en innemende improvisaties. De groep gaat 
vreemd met muziek die u niet in een vakje kunt 
stoppen. ruwer, maar mooier dan ooit tevoren. Aranis engageert voor de gelegenheid de Ame-
rikaanse percussionist Dave Kerman, pianist Pierre Chevalier en altviolist Stefan Wellens.

De toegangsprijs is 12 euro. Met een abonnement betaalt u 9 euro. Hebt u recht op een kor-
ting, dan betaalt u 10,50 euro.

Warre Borgmans, Dimitri leue 
en Antoon Offeciers 
Het Lortcher-syndroom
Woensdag 9 februari om 20 uur in de schouwburg 
UItVerkOCHt

roel Steeno 
lies lefever en  
Xander De rycke 
tour de farce de luxe
Vrijdag 11 februari om 20 uur in de schouwburg

Strak, snedig en gewapend met microfoon: dat 
moet stand-upcomedy zijn. MC Bas Birker warmt 
het publiek op en verwelkomt voor de pauze roel 
Steeno en lies lefever, twee beloftevolle grapjas-
sen die al menig humorfestival onveilig hebben ge-
maakt. 

De hoofdact is Xander De rycke, een stand-up- 
comedian die bekend werd door zijn overwinning in 
Comedy Casino Cup. In typische stand-upstijl spuit 
hij zijn ergernissen over doordeweekse herkenbare 
dingen als het openbaar vervoer, stationstoiletten 
en bekende Vlamingen.

De toegangsprijs is 12 euro. Met een abonnement 
betaalt u 9 euro. Hebt u recht op een korting, dan betaalt u 10,50 euro.

Theater froe froe 
kwak (+5 jaar)
zondag 13 februari om 14.30 uur 
in de schouwburg - UItVerkOCHt

fIlM
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Teken- en schrijfwed-
strijd Spraakwater

Op zaterdag 19 maart vindt in  
’t Schaliken het literaire festival Spraak-
water plaats. Hieraan is een wedstrijd 
gekoppeld. In de Herentalse cafés, 
in cc ’t Schaliken en in de bib vindt u 
bierviltjes van Spraakwater met een 
lege achterkant. U mag deze biervilt-
jes volschrijven met teksten, oneliners, 
woordspelingen, wijsheden, gedich-
ten, woordgrapjes, …. Of u tekent ze 
vol: realistisch of abstract, met veel 
kleuren of wat soberder, gekunsteld of 
spontaan, …. Breng uw bierviltjes voor 
25 februari binnen in ’t Schaliken of de 
bib. Zo maakt u kans op gratis tickets 
van cultuurcentrum ’t Schaliken. Ver-
geet niet uw mailadres op het bierviltje 
te vermelden.

PrOGrAMMA ’T SCHAlIKEN

fred Delfgaauw & Sjaak Bral
de nach(t)club
Vrijdag 18 februari om 20 uur in de schouwburg

De broers Branie en Depri hebben het koffiehuis 
verlaten. Ze gaan samen op pad en raken verzeild 
in een nachtclub. Niets is wat het lijkt en niets lijkt 
wat het is. De gloriedagen van het variété herle-
ven. Evenals de noodzaak om te lachen. Immers ...  
achter iedere lach gaat een wereld verscholen waar-
in de keiharde realiteit toeslaat. Op het snijvlak tus-
sen ontwapenende humor en magisch realisme ligt 
een prachtige samenwerking van de theatergigan-
ten fred Delfgaauw en Sjaak Bral. 

De toegangsprijs is 13 euro. Met een abonnement betaalt u 10 euro. Hebt u recht op een 
korting, dan betaalt u 11,50 euro.

De Koninklijke Muziekkapel van de Gidsen  
Jubileumconcert 40 jaar 29 Bataljon Logistiek
dinsdag 22 februari om 20 uur in de schouwburg 

De Koninklijke Muziekkapel van de Gidsen ontstond in 1832 op vraag van Koning leopold I. De 
kapel vergezelde het koninklijke paar tijdens zijn verplaatsingen en groeide uit tot een groot 
harmonieorkest met 84 muzikanten en een trompetkorps met 19 muzikanten. Alle muzikanten 
hebben eerste prijzen van koninklijke conservatoria. De kapel gold als een van de beste muziek-
formaties van Europa. Een reeks illustere dirigenten als Norbert Nozy deed de faam van de mu-
ziekkapel nog groeien. Onder leiding van de huidige dirigent, luitenant Yves Segers, speelt de 
Muziekkapel van de Gidsen op 22 februari werk van onder meer rimski-Korsakov, Dirk Brossé en 
Hans Zimmer. Dit concert maakt deel uit van de samenwerking tussen de stad Herentals en het  
29 Bataljon logistiek. Op deze concertavond schenkt het 29 Bataljon logistiek de verschillende 
fondsen die het heeft verzameld aan Herentalse goede doelen.

De toegangsprijs bedraagt 15 euro.

Info en tickets:

cc 't Schaliken,
Grote markt 35, 
Herentals, 

cultuurcentrum@herentals.be, 

www.schaliken.be,
tel. 014-28 51 30

anne Frank, 
een geschiedenis voor vandaag 
Van zaterdag 19 februari tot en met 
zondag 6 maart
Open op woensdag, donderdag, vrijdag, 
zaterdag en zondag van 14 tot 17 uur Lakenhal

Via foto’s, tekstfragmenten en getuigenissen 
schetst Anne Frank, een geschiedenis voor van-
daag een beeld van de Tweede Wereldoorlog, 
gezien door de ogen van een jong meisje. Verschil-
lende thema’s uit het leven van Anne frank verwij-
zen naar het heden. Daarom is deze tentoonstel-
ling actueel. Een bezoek aan deze tentoonstelling is een beklijvende ervaring. Een aanrader 
voor een uitstap met kinderen of kleinkinderen vanaf tien jaar. De toegang is gratis.

Extra: zaterdag 26 februari 2011 om  14 uur: een rondleiding op de Anne Franktentoonstel-
ling. Inschrijven kan bij cc ’t Schaliken in samenwerking met Curieus Herentals.

Maak een tekening of schrijf een tekst op de achterkant van dit bierviltje. 
Je maakt kans op gratis tickets van cultuurcentrum ’t Schaliken. 

Breng voor 25 februari 2011 jouw bierviltje mét mailadres binnen in ’t Schaliken of de bib. 

cc ’t Schaliken - Grote Markt 35 - Herentals
www.schaliken.be

Bart Van Loo - Gerda Dendooven - Benno Barnard
Geert van Istendael - Walter van den Broeck - Vitalski

No Angry Young Man

bierviltjes_spraakwater_4_4_ref_1900_vs03_hr.pdf   02-12-2010   14:51:24
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CUlTUUr

CULtUUrprIJS 
IS VOOr SINT-frANCISCUSKOOr

De cultuurprijs van 2010 gaat naar het Sint-franciscuskoor. Het Sint-franciscuskoor vierde 
vorig jaar zijn 105-jarig bestaan. Het koor heeft de afgelopen jaren heel wat verwezenlijkt. 
Zo begeleidde het koor onder leiding van Jan Bonné de middernachtmis op kerstnacht en de 
plechtige hoogmis op kerstdag. In 2009 voerden ze onder leiding van Herman Engels nog een 
fel gesmaakt romantisch concert uit in de Sint-Waldetrudiskerk. Het Sint-franciscuskoor trad 
ook tweemaal op in de artiestenmis in de Carolus Borromeuskerk in Antwerpen.

Het koor ontstond nadat de kapucijnenorde zich in 1897 vestigde in het klooster in de Ka-
pucijnenstraat. De orde ging op zoek naar gelovigen die godsdienstige plechtigheden wilden 
ondersteunen. Uit deze gelovigen ontstond in 1903 een zanggroep die liturgische diensten be-
gon op te luisteren. Deze zanggroep bestond oorspronkelijk alleen uit vrouwen, maar in 1905 
werd ook een mannenafdeling opgericht. 1905 is dan ook het officiële stichtingsjaar van het 
Sint-franciscuskoor. Vanaf 1922 begonnen mannen en vrouwen samen te zingen in het huidige 
vierstemmige koor. 

Ondertussen kijkt het koor terug op 105 jaar muziekplezier, waarbij het kerkelijk karakter van 
de uitvoeringen stilaan ook meer eigentijdse accenten kreeg. Het Sint-franciscuskoor slaat re-

Lof der zotheid
Dag van het Deeltijds Kunstonderwijs

Op zaterdag 26 februari organiseren de academies hun jaarlijkse Dag van het Deel-
tijds Kunstonderwijs (DKO). Dit jaar loopt het thema ‘lof der Zotheid’ als een rode 
draad door alle activiteiten. Tussen 10 en 17 uur stelt de Academie voor Beelden-
de Kunst haar klassen voor iedereen open. Het is een unieke kans om de ate-
liers in volle werking te zien. Van 14.30 uur tot 17 uur is iedereen welkom 
in cultuurcentrum ’t Schaliken. De fluitkoren van de muziekacademies van  
Herentals, Haasrode en Dilbeek bijten er de spits af. Om 15.30 uur volgt een concert door on-
der meer de popensembles, de slagwerkklas en de toneelklas. Voor het videoconcert om  
16 uur slaan de leerlingen van de teken- en de muziekacademie de handen in elkaar. Drie kortfilms 
en vijf videoartproducties worden begeleid door speciaal voor de gelegenheid gecomponeerde 
muziek. Tijdens het videoconcert laten enkele leerlingen zich door de uitgevoerde muziek inspire-
ren bij het maken van tekeningen. De toegang is gratis.

Meer informatie: Academie voor Beeldende Kunst, Markgravenstraat 67-77, tel. 014-28 29 90 en Academie voor Muziek, Woord en Dans, 
Hikstraat 28, tel. 014-21 33 05, www.dagvanhet dko.be

gelmatig nieuwe paden in en brengt nu 
ook concerten, musicals, shows en zelfs 
operettes. 

Het Sint-franciscuskoor trad ondertussen 
ook op bij evenementen georganiseerd 
door de cultuurraad. Hieruit groeide de 
meer wereldse afdeling van het koor on-
der de naam Variant. Volgend jaar in april 
staat het koor samen met andere Heren-
talse koren in cc ’t Schaliken voor een to-
taalspektakel met uitgelezen scènes uit 
bekende musicals. In het najaar brengen 
ze een concert dat volledig in het teken 
zal staan van het Italiaanse lied.
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Nieuwe 
zwemlessenreeksen  

Op 14 maart start de sportdienst op-
nieuw met zwemlessen voor baby’s, 
peuters, kleuters, kinderen en volwas-
senen. Inwoners van Herentals kunnen 
op zaterdag 5 februari van 9 tot 11.30 
uur inschrijven bij de sportdienst. Tele-
fonisch inschrijven kan vanaf maandag 
7 februari, zowel voor Herentalse als 
niet-Herentalse deelnemers. Het aan-
tal plaatsen is beperkt, dus snel wezen 
is de boodschap.

50-plussers 

De sportieve 50-plussers kunnen op 
dinsdag 17 februari om 14 uur deelne-
men aan gym en dans met verschillen-
de materialen. De activiteit vindt plaats 
in sporthal De Vossenberg. Deelnemen 
kost 2,50 euro per persoon.

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

Badminton voor  
55-plussers

Onder het motto ‘fit en gezond als je 
samen badmintont’ organiseert Bad-
mintonclub Herentals elke donderdag 
van 13.30 tot 15 uur badminton voor 
55-plussers. De lessen vinden plaats in 
sporthal De Vossenberg, Markgraven-
straat 93.

Meer informatie en inschrijvingen: 
Frans Wuyts, gsm 0496-53 35 87, 
wuyts.frans@euphonynet.be, 
www.herentalsebc.com

JEUGD EN SPOrT

SWAP wordt proSWap

Jongeren tussen twaalf en zestien jaar kunnen sinds begin dit jaar voor slechts vier euro een 
proSWAPpas kopen op de jeugddienst. Hiermee krijgen jongeren korting bij handelaars uit  
Herentals, Geel, Herselt en Westerlo. Bovendien kunnen de jongeren deelnemen aan activi-
teiten die helemaal op maat gesneden zijn van twaalf- tot zestienjarigen en georganiseerd 
worden door de jeugddienst. Zo gaan ze in de krokusvakantie nog eens lekker subtropisch 
zwemmen. Kijk zeker midden februari op www.jeugddienstherentals.be voor de juiste datum 
en prijs of kom eens langs bij de jeugddienst. 

Grabbelen tijdens de krokusvakantie 

Tijdens de krokusvakantie kunnen uw kinderen opnieuw 
deelnemen aan een waaier van toffe en interessante 
Grabbelpasactiviteiten: uitstappen, knutselworkshops, 
kookworkshops, … en dit allemaal onder het motto 
Puur Natuur. De activiteiten lopen van maandag  
7 maart tot en met vrijdag 11 maart. De kinderen die het 
vorige jaar een Grabbelpas hadden, krijgen alle info over de 
activiteiten per mail of per post. Voor alle anderen is deze 
info binnenkort te vinden op www.jeugddienstherentals.be.

De inschrijvingen beginnen op zaterdag 19 februari van 10 tot 12 uur bij de jeugddienst. Tele-
fonisch of per e-mail inschrijven kan vanaf maandag 21 februari. Houd er rekening mee dat de 
plaatsen beperkt zijn. Tijdig inschrijven is dus de boodschap!

De Grabbelpas voor 2011 is te koop bij de jeugddienst in het Stadspark. De pas kost vier euro 
en is geldig van de krokusvakantie tot en met de kerstvakantie. Als u tijdig alle contactgegevens 
doorgeeft (naam van het kind, adres, geboortedatum, telefoonnummer en e-mailadres), dan 
ligt uw Grabbelpas klaar bij de jeugddienst bij de eerste inschrijvingen. U kan natuurlijk ook 
langskomen, dan krijgt u de Grabbelpas meteen mee.

jeugddienst, Stadspark z/n, tel. 014-21 21 86, www.jeugddienstherentals.be

krokussportkampen 
Niet te missen
een weekje sportief 
uitleven!

Het belooft een keitoffe krokusvakantie te 
worden voor kinderen en jongeren vanaf zes 
jaar (eerste leerjaar). Van 7 tot en met 11 maart 
kunnen zij zich uitleven en genieten van spor-
tieve uitdagingen, boordevol afwisseling. Sa-
men met enthousiaste sportmonitoren maken 
zij er een toffe week van. Het programma kunt 
u vanaf  1 februari terugvinden op de website 
www.herentals.be/toerismeenvrijetijd/
sport/sportkampen. Inschrijven kan vanaf 
maandag 7 februari bij de sportdienst. 

Meer informatie: sportdienst, De Vossenberg, Markgravenstraat 93, tel. 014-28 52 50, 
sportdienst@herentals.be 
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10r20 organiseert 
workshops tijdens 
krokusvakantie 

Op donderdag 10 maart kunnen jonge-
ren van 12 tot 16 jaar meewerken aan 
een echte zwart-witfilm. Ze gaan Charlie 
Chaplin achterna, compleet met een 
eigen verhaal, de nodige dosis stof, ge-
kraak, actie, pure romantiek en slap-
stick. Op vrijdag 11 maart organiseert 
het jeugdhuis een workshop kring-
loopmode voor jongeren tussen 16 en  
26 jaar. Je leert er hoe je oude kleren 
kunt omtoveren tot trendy hebbedin-
getjes. Zelfs als je niet kunt naaien, kun 
je tijdens deze workshop tot verras-
send leuke resultaten komen.

Meer informatie en inschrijvingen: 
info@10r20.be (inschrijven voor
27 februari)

Steun de Herentalse 
Jamboreedeelnemers 
op de Zweedse eetdag

Vijftien gidsen 2de Kempen en twee 
scouts 1ste Kempen beleven deze 
zomer de Wereld Scouts Jamboree 
in Zweden mee. De Jamboree is een 
vierjaarlijks internationaal kamp waar-
aan scouts en gidsen van over heel de 
wereld meedoen. Door een grotere 
bijdrage te betalen, zorgen de deelne-
mers uit de rijkere landen ervoor dat 
ook scouts uit minderbedeelde landen 
kunnen deelnemen. De Herentalse 
deelnemers zetten dit scoutsjaar een 
aantal activiteiten op poten om geld in 
te zamelen. Op zondag 27 februari tus-
sen 11 en 16 uur kunt u hen steunen 
op de Zweedse eetdag in de eetzaal 
van het Sint-Jozefinstituut. U kunt er 
onder andere proeven van Vikingsoep, 
gehaktballen van Hagar en een Zweed-
se zalmschotel op Kempische wijze.

Meer informatie en inschrijvingen: jam-
boreehertals@hotmail.com (inschrijven 
voor 10 februari)

monologenfestival in het Cultuurcafé

Op zaterdag 12 februari kunt u in het fundatiehuis naar de vijfde editie van het Monologen-
festival. Net zoals vorige edities staan een aantal Herentalse rasacteurs garant voor een avond 
vol humor en weltschmerz. 

Jef louisa Versmissen trapt het Monologenfestival af met 300 dingen die ik in drie minuten kan 
doen, een monoloog op basis van een eigenhandig gevoerde facebook-enquête. Inderdaad, 
een eitje koken staat op de lijst. Maar ook minder voor de hand liggende zaken komen aan 
bod: een liedje van The ramones beluisteren, een dutje doen op het werk of het wereldrecord 
pizza’s eten verbeteren. 

Vervolgens brengt Julia Van den Bosch haar zelfgeschreven monoloog Herinneringen. Over 
deze monoloog wil Julia nog niet veel kwijt, maar het belooft een intens spektakel te worden. 
Na de pauze is het de beurt aan rik rossenbacker met Grasland, een monoloog op basis het 
werk van Eriek Verpale. Grasland vertelt het verhaal van freddy Van lier, een vrolijke pakjesbe-
zorger bij een transportfirma. Hij is een grote fan van Elvis wiens graf op Graceland hij al eens 
bezocht. freddy heeft net zijn laatste pakketje bezorgd, op kerstavond, en dan blijkt plots dat 
achter de geestige woordenstroom van freddy, een geheim verborgen zit. 

Het Monologenfestival vindt plaats in het fundatiehuis op het Begijnhof. De deuren gaan open 
om 19 uur. De toegang is gratis.

Het Monologenfestival is een organisatie van de cultuurraad in het kader van het Cultuurcafé. 
Wenst u zelf eens op te treden in het Cultuurcafé, neem dan contact op met de cultuurraad via 
www.cultuurraadherentals.be.

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 tus-
sen 16 en 17.30 uur. Net zoals de voorbije jaren zijn er ‘trage wandelingen’ die uitstekend ge-
schikt zijn voor families met kinderen, kinderwagens en rolstoelgebruikers.

Op zondag 6 februari vertrekt de wandeling aan café De Kluis (lichtaartseweg 169), op zon-
dag 13 februari aan De Hut (Spaanshofpark), op zondag 20 februari aan het Gildenhuis (Grote 
Markt 25) en op zondag 27 februari aan De Harp (Bovenrij 80).

Meer informatie: dienst toerisme, Grote Markt 35, tel. 014-21 90 88, toerisme@herentals.be

Workshops Tabula rasa 

Kunstatelier Tabula rasa organiseert de komende maanden verschillende workshops. Voor wie 
graag juwelen maakt, zijn er workshops op zaterdag 5 februari (juwelen in zilverklei) en op 
zaterdag 5 maart (juwelen emailleren). Deelnemen kost 20 euro. Materiaal kunt u ter plaatse 
aankopen. Op vrijdag 4 maart start een cursus schilderen voor gevorderden. U betaalt 40 euro 
voor vijf lessen.

Meer informatie: chee@live.be, gsm 0496 32 64 81 (juwelen maken) – chrisdy@skynet.be,
gsm 0486 11 75 08 (schilderen) – Kunstatelier Tabula Rasa, Schoolstraat 44, 
www.atelier-tabularasa.be

AANKONDIGINGEN
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Het 
COnVent
lokaal dienstencentrum

Begijnhof 17 
tel. 014-28 20 00
bertvangenechten@ocmwherentals.be

Ondersteuningsgroep 
dementie

Op woensdag 9 februari kunt u tijdens 
de ondersteuningsgroep dementie kij-
ken naar Verdwaald in het geheugen-
paleis, een film van Clara Van Es. Deze 
aangrijpende film gaat over leven met 
dementie. Daarna is er tijd voor een 
gespreksronde. De groep start om  
17 uur en eindigt om 18.30 uur. Alle 
partners of familieleden van demen-
terenden zijn welkom. Deelname is 
gratis.

Computergebruik voor 
senioren

In het dienstencentrum kunt u ook 
terecht om een computer te leren ge-
bruiken. Er is een leslokaal met tien 
computers en de lessen zijn aangepast 
aan uw tempo. De beginnerscursus 
bestaat uit zes lessen, waarbij u geen 
voorkennis nodig hebt. U kunt ook kie-
zen voor vervolgcursussen of cursus-
sen voor gevorderden, zoals Publisher, 
PowerPoint, Excel of Photoshop. Voor 
deze computerlessen zijn er veel ge- 
ïnteresseerden, dus is er een wacht-
lijst. Als u aan de beurt bent, brengt 
Het Convent u telefonisch op de hoogte.

AANKONDIGINGEN

de Low Impact Show
Meer geluk met minder voetafdruk

Op vrijdag 4 februari om 20 uur komt low Impact Man 
Steven Vromman naar de lakenhal. In een ludieke en in-
teractieve stijl vertelt hij over hoe hij met zijn gezin leeft 
met een zo klein mogelijke ecologische voetafdruk. Met 
woord, beeld en muziek legt hij uit wat u zelf kunt doen 
om uw ecologische voetafdruk te verkleinen zonder er 
geluk en levenskwaliteit bij in te boeten. Na de presenta-
tie is er gelegenheid tot vragen stellen, en om 21.45 uur 
biedt de milieuadviesraad zijn nieuwjaarsreceptie aan. Iedereen is welkom.

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

Word vrijwilliger bij de  
Zelfmoordlijn 

U hebt tijd, voelt u goed in uw vel, u hebt een groot inle-
vingsvermogen en u kan goed luisteren? Word dan vrij-
williger bij de Zelfmoordlijn! Via telefoon of chat probeert u samen met de oproeper de crisis 
te overbruggen. Beantwoorden kan van thuis uit. Nieuwe opleidingen voor kandidaat-vrijwil-
ligers starten in februari 2011 in Brussel, leuven en Antwerpen. Op dinsdag 1 februari kunt 
u van 19 tot 21.30 uur een infoavond bijwonen in Bibliotheek Permeke (De Coninckplein 26 
in Antwerpen).

Meer informatie: Centrum ter Preventie van Zelfdoding, tel. 02-649 62 05, 
vrijwilligers@preventiezelfdoding.be, www.vrijwilligers.zelfmoordlijn.be

Een kansarm roemeens kind bij u op vakantie 

Al sinds 1994 laat de vzw Nestwarmte roemeense kinderen en jongeren, die door hun ouders 
verlaten zijn, in ons land op vakantie komen. De kennismaking met een normaal gezinsleven 
heeft een gunstige invloed op de kinderen. Wie van 8 juli tot 7 augustus 2011 zijn gezin wil 
openstellen voor een gastkind, kan contact opnemen met Anita Aerts (gsm 0499-25 61 19), 
Patricia Swinnen (gsm 0494-67 79 36) of Brigitte Bonneux (gsm 0477-47 34 95).

Meer informatie: www.nestwarmte.be                             Met de steun van de Vlaamse overheid

Jazzinitiatie door Marc Van den Hoof 

Kent u de term jazz wel, maar weet u niet wat die juist inhoudt? Hebt u altijd al willen weten 
hoe jazz is ontstaan en wat jazz tot jazz maakt? Wat wordt eigenlijk bedoeld met improvisatie? 
Welke diverse stijlen bestaan er? Op deze vragen en vele andere kunt u op dinsdagavonden 
22 februari, 1 maart, 15 maart en 22 maart een antwoord krijgen van Marc Van den Hoof, 
presentator op Klara en docent jazzgeschiedenis aan het lemmensinstituut in leuven. De jazz-
initiatie vindt telkens plaats om 20 uur in de bibliotheek. Deelnemen is gratis, maar u moet wel 
vooraf inschrijven.

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

de zelfmoordlijn zoekt dringend vrijwilligers
interesse ? bel het secretariaat op 02 649 62 05 of mail naar vrijwilligers@preventiezelfdoding.be

CPZ_Affiche_Volunteers.indd   1 26/03/10   14:24:54
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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 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
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
DI 01/02 raad Gemeenteraad / raadzaal administratief centrum, 

Augustijnenlaan 30 / 20 uur
WO 2/02 danS fABUlEUS – Sueños / cc De Werft, Geel / 20.15 uur
Vr 04/02 InFO low Impact Show met Steven Vromman / lakenhal / 

20 uur
ZA 5/02 kLaSSIek Aranis – Roqueforte / cc ’t Schaliken / 20 uur 

UIt Workshop juwelen maken in zilverklei / Tabula rasa, 
Schoolstraat 44 / Van 13 tot 17 uur

ZO 06/02 Herfst- en winterwandeling / Café De Kluis, 
lichtaartseweg 169 / Van 14.30 tot 17.30 uur

MA 07/02 InFO Infoavond tankslag / cc ’t Schaliken, Grote Markt 35 / 
20 uur

WO 9/02 tHeater Warre Borgmans, Dimitri leue en Antoon Offeciers – Het 
Lortcher-syndroom / Cc ’t Schaliken / 20 uur
UITVErKOCHT

Vr 11/02 HUmOr roel Steeno, lies lefever en Xander De rycke - Tour de 
farce de luxe / cc ’t Schaliken / 20 uur 

ZA 12/2 UIt Monologenfestival / fundatiehuis / 19 uur
UIt factor 7 en vrienden / cc 't Schaliken / 20 uur

ZO 13/02 tHeater Theater froe froe – Kwak (+5 jaar) / cc ’t Schaliken / 
14.30 uur - UITVErKOCHT

UIt Herfst- en winterwandeling / De Hut, Spaanshofpark / 
Van 14.30 tot 17.30 uur
Maandelijkse numismaticabeurs - De CFA-frank van de 
West- Centraal-Afrikaanse staten door leopold Verbist / 
Zaal revue, Sint-Magdalenastraat 26 / Van 8.30 tot 12 uur

DI 15/02 InFO Infoavond over de gevaren van het internet / 
cc ’t Schaliken, Grote Markt 35 / 19.30 uur

WO 16/02 InFO Infoavond tankslag / Parochiecentrum Sint-Amands, 
Werft 16 in Geel / 20 uur

DO 17/02 danS Hela fattoumi en Eric lamoureux  – Manta / cc De Werft, 
Geel / 20.15 uur

Vr 18/02 tHeater fred Delfgaauw & Sjaak Bral – De Nach(t)club /
cc ’t Schaliken / 20 uur

InFO KWB Herentals - infoavond over erfenissen / Sint-Antonius- 
zaal / 20 uur

VrOUW Vrouwenraad: Hot stones / fundatiehuis / Van 13.30 tot 
16.30 uur

19/02 T/M 
6/03

tentOOn Anne Frank, een geschiedenis voor vandaag / lakenhal / 
op woensdag, donderdag, vrijdag, zaterdag en zondag van 
14 tot 17 uur

ZA 19/02 UIt De Komedie Compagnie en Paljas Produkties - Au Bouillon 
Belge / cc ’t Schaliken / 20 uur

FIetS fietsgraveersessie / Verkeersadministratief centrum, 
Vorselaarsebaan / Van 13 tot 16 uur

ZO 20/02 InFO De Volkstuin Herentals – Snoeien van fruithagen en fruit-
bomen voor de liefhebber / Technisch Instituut Scheppers 
/ 10 uur

Herfst- en winterwandeling / Gildenhuis, Grote Markt 25 / 
Van 14.30 tot 17.30 uur

DI 22/02 InFO Jazzinitiatie door Marc Van den Hoof / Bibliotheek, 
Gildelaan 13 / 20 uur

mUzIek De Koninklijke Muziekkapel van de Gidsen – Jubileumcon-
cert 40 jaar 29 Bataljon Logistiek / cc ’t Schaliken / 20 uur 

raad raad voor Maatschappelijk Welzijn / Kantoor van de 
OCMW-secretaris, Nederrij 133/A / 20 uur

WO 23/02 FILm The General / cc ’t Schaliken / 14:30 uur
FILm The Road / cc ’t Schaliken / 20 uur

ZA 26/02 Open Dag van het DKO – open dag in de Stedelijke Aca-
demie voor Beeldende Kunst / Markgravenstraat 
67-77 / Van 10 tot 17 uur

UIt Dag van het DKO – Lof der Zotheid / cc ’t Schaliken, 
Grote Markt 35 / Van 14.30 tot 17 uur

ZO 27/02 UIt Zweedse eetdag ten voordele van deelnemers We-
reld Scouts Jamboree / Eetzaal Sint-Jozefinstituut, 
Burchtstraat 14 / Van 11 tot 16 uur

InFO KWB Herentals - familiequiz / Sint-Antoniuszaal / 
14 uur / Info: kwbherentals@hotmail.com

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 FIetSen 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

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 voor senioren op moderne muziek (zonder 
partner) / Sportcomplex De Vossenberg / 
Van 10 tot 12.30 uur (beginners
Info: M. louise Bertels (tel. 014-21 99 79) 
of rosetta Van de Voorde (tel. 014-70 79 39)

Grijze panters

DI 08/02 Valentijnsdiner door J.P. (alleen voor leden)
Het Convent / 12 uur
Info: ruf Van Cauter, tel. 014-21 12 69

JeUGd

Elke vrijdag-
namiddag

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.

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.
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 Geboorten

 07/12 frauke, dochter van Kim Hartmans en Gino Dierckx
 14/12 Kobe, zoon van Kim Jacobs en Wesley Bertels
 18/12 leticia, dochter van Ana Baliza Da Cunha en Dennis Koster
 19/12 rosalie, dochter van Blessing Omozusi en Jozef De Ceuster
 19/12 Noémie, dochter van Giovanna leroy en Kris Hermans
 22/12 Anaïs, dochter van Soûgle-Pô Dampaty en Emmanuel Abosse
 22/12 luka, zoon van Tina Vekemans en Glenn Mellebeeckx
 23/12 lowie, zoon van Ingeborg Goris en Marc Van Hoof
 23/12 louis, zoon van liesbeth leysen en Bob Heylen
 25/12 Jesse, zoon van Carolien Belmans en Geert Winkeler
 25/12 Anna, dochter van Joke Gios en Kristof Cambré
 25/12 Juliette, dochter van Katleen Schelles en Christian Bouveroux
 27/12 Destiny, zoon van Angela Okoro en Salim Brithe
 31/12 ruben, zoon van Elly Van looy en Dimitri Bertens
 01/01 Darya, dochter van Anja De Smet en Michel Gerritsen
 05/01 Harry, zoon van loes Muyldermans en Sam laenen

 Overlijdens

 05/08 Joseph Claes (58), echtgenoot van Anne Kenis
 12/12 Jozef Molenberghs (75), echtgenoot van Arnoldina langewouters
 12/12 Anna Schmiedel (85), weduwe van frans Debecker
 16/12 lodewijk Vissers (83), echtgenoot van Annie Wuyts
 16/12 Juliana Belmans (84), weduwe van Gaston Vanhout
 16/12 Joanna Vets (89), weduwe van Karel De ley
 20/12 Maria Van Elsen (78), echtgenote van Jozef rits
 21/12 Philomena Bastini (94)
 22/12 Marcel Hardis (88), echtgenoot van Maria Wyns
 23/12 August Vissers (90), weduwnaar van Carolina Thys
 25/12 Dionysius Van Hemelen (79), echtgenoot van Melania Verwimp
 25/12 Hugo Climan (82), echtgenoot van Helena Ceuleers
 26/12 Justina Poortmans (86), weduwe van renatus Verhaert
 28/12 roger Willems (86), echtgenoot van louisa Janssens
 28/12 frans Van Sande (75), echtgenoot van Hilda Boonen
 31/12 Maria Goor (83), weduwe van lodewijk De Busser
 01/01 Magdalena Swartenbroekx (92), weduwe van Petrus Haemhouts
 02/01 louisa Valckiers (93), weduwe van Albert Vermeulen
 03/01 Maria Wyns (87), weduwe van Marcel Hardis
 03/01 renaat Van Eemeren (79), weduwnaar van Jacquelina raeymaekers
 05/01 Margareta Marien (83), weduwe van Emile Suetens
 06/01 Maria lemmens (82)
 08/01 Marcel Dejonghe (61), echtgenoot van Josée Gevers

 Huwelijksaankondigingen

 Yves Cloostermans (Turnhout) en Yigit Baelus (Herentals)
 filip Van Den Bosch (Herentals) en Annelies Peeters (Herentals)
 Cédric Goris (Herentals) en Sofie Michielsens (Herentals)
 Michaël Mestdagh (Schoten) en Marlies Storms (Herentals)
 luc De Winter (Herentals) en Katrien Govaerts (Herentals)
 leslie Smans (Herentals) en liesbeth Calaerts (Herentals)
 Tom Van Dingenen (Verenigd Koninkrijk) en Annemie Breesch (Verenigd
 Koninkrijk)
 Toon Claes (Herentals) en Kim Van Doninck (Herentals)

 Huwelijken

 David Sels (Balen) en Inne remeysen (Herentals)
 Brett Wilms (Herentals) en Paraskevi Karavas (Herentals)
 raphaël Maeremans (Herentals) en Evy Alen (Herentals)

BUrGErZAKEN AANKONDIGINGEN

Factor 7 en vrienden

Op zaterdag 12 februari is a-capellagroep factor 7 om 20 uur te 
gast in cultuurcentrum 't Schaliken. factor 7 brengt een mix van 
sprankelende a-capellamuziek en humoristische intermezzo's, 
met een straffe knipoog naar de huidige hype van onlinevrien-
denwerving.

Meer info en tickets: tel. 03-252 62 34, kaarten@factor7.be, 
www.factor7.be

au Bouillon Belge 

Curieus Herentals presen-
teert Au Bouillon Belge, een 
communautaire komedie van 
De Komedie Compagnie en 
Paljas Produkties met Cary 
Goossens, Dirk Van Vooren en Chris Bus. Au Bouillon Belge is het 
café dat een vader nalaat aan zijn drie geadopteerde kinderen: 
een Vlaming, een Waal en een Brusselse. Na de begrafenis ko-
men ze samen om de erfenis te verdelen, maar dat verloopt niet 
zo vlot. Ze maken er alle drie een soep van, een pittige ‘bouillon 
belge’. 

De voorstelling vindt plaats op zaterdag 19 februari om 20 uur 
in cc ’t Schaliken. De toegangsprijs is 13 euro. Wie jonger is dan  
26 jaar of ouder dan  55 jaar, betaalt 12 euro. Reserveren kan bij 
cc ’t Schaliken, Grote Markt 35, tel. 014-28 51 30.
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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 (in het administratief centrum)
[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

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



BEDEElD 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 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
uur

14.00-17.00 10.00-12.00

BIBLIOtHeek nOOrderWIJk 14.00-16.00 18.00-20.00 10.00-12.00

reCyCLaGepark 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 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 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. 
5 en 19 feb. 

open van 
9 tot 12 uur

tOerISme HerentaLS 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

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

Sla uw slag!
Lees meer over de gezamenlijke sanering van stookolietanks op pagina 2.


