
Wandelmeedag
Op zaterdag 10 november kunt u mee op stap met Vlaanderen Wandelt. De Herentalse Wandelclub organiseert een wandelmeedag met 
afstanden van 4, 7, 15 en 20 kilometer. U kunt vertrekken tussen 8 en 15 uur aan zaal Nieuwland. Deelnemen kost 1 euro per persoon. On-
derweg kunt u een hapje eten.
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november solidariteitsmaand

Beste stadsgenoten

November is de solidariteitsmaand bij uitstek. Zo zetten de vrijwilligers 
van 11.11.11 ook dit jaar hun beste beentje voor om geld in te zamelen voor steun aan ont-
wikkelingsprojecten in het Zuiden. De campagne vraagt hierbij uw aandacht voor de catas-
trofale gevolgen van de klimaatwijziging in Afrika. In Afrika wordt het klimaat steeds droger, 
met als resultaat minder voedsel en uitgedroogde rivieren.

De opwarming van de aarde wordt immers voor een belangrijk deel veroorzaakt door de 
uitstoot van broeikasgassen (CO2, methaan, …) in vooral westerse landen, terwijl de klimaat-
gevolgen meestal voor de zuiderse landen zijn. 11.11.11 blijft zich tegen dit onrecht verzetten 
en kan daarvoor ook op u rekenen. Dat blijkt telkens uit de massale steun van Herentals, 
Morkhoven en Noorderwijk aan deze actie. U leest alles over 11.11.11 in de folder binnen in 
deze Stadskrant.

Maar ook andere Herentalsenaren zetten in november solidariteitsacties op touw. Zo is er de 
jaarlijkse Oldieavond ten voordele van de Sinterklaasactie van pater Kristiaan, en het mos-
selfeest van vzw Den Brand ten voordele van hun projecten voor mensen met een handicap 
in onze stad. Deze vrijwilligers verdienen respect voor hun grenzeloze inzet. Door hun acties 
te steunen draagt u uw steentje bij aan een beter Herentals en een betere wereld.

Uw burgemeester, 
Jan Peeters

voorwoord...

STADSkrant
Ook deze herfst en winter kunt u elke zondag gratis wandelen onder 
begeleiding van een gids. De wandelingen vertrekken vanuit een hore-
cazaak en komen daar ook aan. Uitzonderlijk is er ook een wandeling 
op donderdag 1 november, met vertrek en aankomst aan De Poste-
rijen (Grote Markt 13). Op zondag 4 november vertrekt de wandeling 
aan Club Human (Grote Markt 16), op 11 november aan TC Ter Heyde 
(Lichtaartseweg 216/1), op 18 november aan de Boskantien (Wijn-
gaard 26) en op 25 november aan Hidrodoe (Haanheuvel 7).

De wandelingen vertrekken stipt om 14.30 uur en eindigen tussen 
16.30 en 17 uur. Net zoals de voorbije jaren zijn er elke week rustige 
wandelingen, die uitstekend geschikt zijn voor families met kinderen, 
ouderen, kinderwagens of voor mensen die het wat rustiger aan wil-
len doen. Inschrijven is niet nodig en deelnemen is gratis. De volledige 
kalender vindt u op www.uitinherentals.be/toerisme en in de brochu-
re bij de dienst toerisme.

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

Herfst- en Winterwandelingen

alles in de folder binnenin



november 20122

COLOfON
administratief centrum
Augustijnenlaan 30
2200 Herentals
info@herentals.be

maandelijks informatieblad 
van het stadsbestuur van Herentals 
verschijnt niet in juli en augustus 

Verantwoordelijke uitgever: 
Jan Peeters, burgemeester 
Spoorwegstraat 27 
2200 Herentals

Aankondigingen voor de Stadskrant van 
december moeten uiterlijk op donderdag 1 
november 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.

STADS
krant

WeTeNSWAArD

Vijf sociale huurwoningen in de zandstraat

De sociale huisvestingsmaatschappij eigen Haard opent een wachtlijst voor het nieuwe project 
aan de hoek van de Zandstraat en de Nieuwstraat. Het project omvat vijf huurappartementen 
met twee slaapkamers. U kunt zich vanaf maandag 5 november om 17 uur inschrijven op het 
kantoor van eigen Haard. Breng bij uw inschrijving een bewijs van gezinssamenstelling mee, een 
overzicht van uw vorige adressen, het aanslagbiljet van de personenbelasting (inkomsten 2009, 
aanslagjaar 2010) en uw diploma of getuigschrift van het lager of hoger onderwijs. Als u zich 
reeds voor de toekomstige projecten binnen het centrum inschreef, hoeft u zich niet opnieuw 
aan te melden. U bent dan automatisch ingeschreven op deze wachtlijst.

Meer informatie: 
Eigen Haard, Augustijnenlaan 28/6, tel. 014-85 98 00, www.eigen-haard.be. 
Het kantoor is elke werkdag open van 9 tot 12 uur en op maandag van 17 tot 19 uur.

Fiets kwijt? Vind hem terug  
via www.gevondenfietsen.be!

Werd uw fiets gestolen? Neem 
dan eens een kijkje op www.ge-
vondenfietsen.be. Alle fietsen 
die de politie onbeheerd terug-
vindt, worden met foto en be-
schrijving op deze website ge-
plaatst. Zo’n 5.800 fietsen staan 
daar op dit moment te wachten 
op hun eigenaar. Met een han-
dig zoekformulier kunt u deze 
lijst doorzoeken. Herkent u uw 
fiets, dan kunt u meteen online 
een aanvraag doen om hem te-
rug te krijgen.

Laat uw fiets  
graveren

Draagt uw fiets uw rijksregis-
ternummer, dan is het duidelijk 
dat u de eigenaar bent. Wordt 
uw fiets onbeheerd terugge-
vonden, dan komt hij vrijwel 
automatisch weer bij u terecht. 
Laat dus zeker uw fiets grave-
ren. Deze maand kunt u uw 
fiets laten graveren op zater-
dag 17 november van 13 tot 
16 uur in het Verkeerspark op de Vorselaarsebaan. Om lange wachttijden te vermijden, kunt 
u zich vooraf inschrijven bij de dienst preventie of op www.herentals.be/aanvraagformulier-
fietsgraveren.

Meer informatie: 
dienst preventie, administratief centrum, Augustijnenlaan 30, tel. 014-28 50 50
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duurzaam bouwen en wonen

Kamp C biedt toekomstige (ver)bouwers de 
mogelijkheid om bouwplannen te laten scree-
nen op duurzaamheid. In ongeveer 45 minu-
ten krijgt u neutraal en gratis advies op maat 
over uw bouw of verbouwing. Daarbij komen 
zowel energieverbruik als ruimtegebruik, wa-
terproblematiek, materialen, verwarming en 
verluchting aan bod. 

Verder organiseert Kamp C ook architecten-
lezingen. Architecten komen vertellen hoe zij 
duurzaam bouwen toepassen in hun dagelijk-
se praktijk. Zij geven hun kritische visie op het 
concept, de wetgeving en de betekenis van 
‘duurzaam bouwen’. De architectenlezingen 
vinden plaats in het infocentrum van Kamp C.

Meer informatie en inschrijvingen: 
Kamp C, Britselaan 20, 2260 Westerlo, 
tel. 014-27 96 50, info@kampc.provant.be,  
www.kampc.be

nieuwe topogids 

U kunt bij de dienst toerisme voortaan terecht voor een nieuwe topogids van de Grote route-
paden. Grote routepaden zijn lange afstandswandelpaden van minstens honderd kilometer. U 
kunt de paden volgen aan de hand van de bekende wit-rode markeringen. Het is nooit de snel-
ste route van A naar B, wel de aantrekkelijkste. In de nieuwe topogids vindt u de beschrijving 
van het Sniederspad, dat u van Deurne via Zoersel, Turnhout, Kasterlee, Retie en Postel naar 
het Nederlandse Bladel leidt. In het tweede deel staat een route van 253 kilometer die een lus 
door de Kempen beschrijft. U wandelt vanuit Herentals via Gierle, Turnhout, Ravels, Baarle,  
Hoogstraten, Malle en Zandhoven terug naar Herentals. De gids, een onmisbaar instrument 
voor de langeafstandswandelaar, kost 18 euro.

2013 nadert met rasse schreden

Naar goede gewoonte kunt u bij de dienst toerisme de kalenders van de Bond Zonder Naam 
kopen. De rijkelijk geïllustreerde kalender kost 10 euro. Met de opbrengst ondersteunt de Bond 
Zonder Naam allerlei sociale projecten.

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

Opgepast voor internetfraude 

De laatste tijd krijgen veel mensen e-mails in hun postvak die zogezegd afkomstig zijn van een 
bank zoals ING of Bank van De Post. In de mails wordt gevraagd naar uw bankgegevens. U mag 
echter nooit uw vertrouwelijke gegevens doorgeven via mail of telefoon. De mails zijn een vorm 
van internetfraude die bekendstaat als phishing. Via een link in het e-mailbericht lokken oplich-
ters u naar een valse website, die een kopie is van de echte bankwebsite. Als u daar inlogt met 
uw gebruikersnaam en wachtwoord of uw kredietkaartnummer beschikken de oplichters over 
deze gegevens, met alle gevolgen van dien.

Herdenking 
wapenstilstand 
op 11 november

Op 11 november worden op verschil-
lende plaatsen in Herentals de slacht-
offers van de twee wereldoorlogen 
herdacht. De dag begint om 7.45 uur 
met een misviering in de Zandkapel. 
Om 8.45 uur is er een bijeenkomst 
aan de Sint-Niklaaskerk in Morkhoven 
met een kransneerlegging aan de kerk 
en kransneerleggingen op de begraaf-
plaats aan het monument voor de en-
gelse gesneuvelden op Berteneinde en 
aan het monument voor de oud-strij-
ders van de Tweede Wereldoorlog. 

In Noorderwijk is er om 10.30 uur  
een bijeenkomst op de oude begraaf-
plaats aan de Sint-Bavokerk met een 
kransneerlegging op het graf van Sus 
Moors. Om 11 uur zijn er kransneer-
leggingen op de nieuwe begraafplaats 
op het graf van Louis Dams en aan het 
oud-strijdersmonument. De herden-
king wordt om 11.45 uur afgesloten 
met een receptie in café De Sportwe-
reld. 

In het centrum van Herentals begin-
nen de plechtigheden om 10.50 uur 
met een bloemenhulde aan het monu-
ment van de Boerenkrijg op de Grote  
Markt. Na een misviering in de Sint-
Waldetrudiskerk is er om 11.45 uur 
een kransneerlegging aan het monu-
ment voor de onbekende soldaat op 
de Molenvest. De herdenking wordt 
afgesloten met een receptie in de  
Lakenhal. Iedereen is van harte wel-
kom op de plechtigheden.

Meer informatie: 
dienst toerisme en feesten, 
Grote Markt 35, tel. 014-21 90 88

KAMP C
PROVINCIAAL 
CENTRUM 
DUURZAAM 
BOUWEN EN WONEN
Britselaan 20 | 2260 Westerlo

Expo C
Planadvies
Workshops & Infosessies
Bibliotheek
Infoloket
Rondleidingen 

www.kampc.be
Di. t.e.m. vrij: 9 – 17u
1ste dond. van de maand: 9 – 21u
3e zat. van de maand: 9 – 17u
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MEER INFO OP 
WWW.KAMPC.BE 
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tekenwedstrijd

voor kinderen tot twaalf jaar

Maak een mooie tekening over tien jaar Netepark en breng ze voor 9 
november binnen. elk kind ontvangt een leuk gadget. De tien beste 
kunstenaars krijgen een gratis zwembeurt. Vergeet dus zeker niet 
naam en adres te vermelden. 

Vrijdag 16 november
aquamarathon voor het goede doel
Van 18 tot 22 uur

De opbrengst van de aquamarathon gaat naar de aankoop van sport-
materiaal voor personen met een handicap. De aqualessen worden 
gegeven door internationale lesgevers. Deelnemen kost 6 euro per les, 
toegangsprijs inbegrepen. 

Aquajogging
Van 18 tot 18.45 uur in het wedstrijdbad
Lopen in diep water, zonder invloed van de zwaartekracht, zonder 
schokbelasting. Kortom: deze lessen zijn voor iedereen toegankelijk. 

Body & Mind
Van 18 tot 18.45 uur in het doelgroepenbad
Ontspannen in het water, met dynamische oefeningen voor verbete-
ring van de concentratie, coördinatie en houding.

Aquapower
Van 18.55 tot 19.40 uur in het wedstrijdbad
Haal het beste uit uzelf en ga het gevecht aan met het water. Doe een 
volledige workout, met dynamische oefeningen waar de energie van 
afspat.

Aquavitaal
Van 18.55 tot 19.40 uur in het doelgroepenbad
een aangenaam beweegprogramma voor de vitale senior. Met leuke 
muziek en eenvoudige oefeningen.

Aquasculp
Van 20 tot 20.45 uur in het wedstrijdbad
Intensieve oefeningen met een lage moeilijkheidsgraad voor een fit en 
getraind lichaam. elke spier komt aan bod.

Dynamische relaxatie
Van 20 tot 20.45 uur in het doelgroepenbad
Prikkel uw energie, ontspan uzelf en kom in balans met het universum. 
een heerlijke en ontspannende oefensessie. 

Aquazumba
Van 20.55 tot 21.40 uur in het wedstrijdbad
Shake it! Water en latino, met opzwepende muziek en fijne dansbewe-
gingen. een fantastische belevenis.

Aquachallenge
Van 20.55 tot 21.40 uur in het doelgroepenbad
een variatie aan bewegingen met hoge intensiteit, pittig tempo en 
strakke wisselingen. 

zaterdag 17 november

Initiaties duikclub Campinia
Van 10 tot 12 uur in het doelgroepen-
bad
Wees er snel bij, want er zijn slechts 
tien plaatsen. Deelnemers moeten 
minstens 16 jaar zijn. Voorinschrijven 
kan aan de balie van het Netepark. 

Natte fitness
Van 13 tot 16 uur in het doelgroepenbad
Ontdek de voordelen van fitnessen in het water. een fitnessleraar 
leert u alle kneepjes. 

Tijdens de Zwembaddagen van 16 tot 20 november zorgt het 
Netepark voor een aangenaam en uitgebreid programma. 
Zet dit weekend vol pret alvast in uw agenda!

10 jaar netepark wint 500 euro 
aan zwemmateriaal

Het feestprogramma van 10 jaar Netepark wint 
500 euro aan zwemmateriaal. Het Netepark krijgt 
de prijs vanwege het aantrekkelijke programma 
en de mooie promotie voor de Zwembaddagen 
en 10 jaar Netepark. De wedstrijd voor het beste 
programma is een organisatie van het Vlaams In-
stituut voor Sportbeheer en recreatiebeleid (ISB). 
In totaal namen 18 zwembaden mee aan de wed-
strijd. Het Netepark is de winnaar voor de provincie 
Antwerpen.

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



Stormbanen, loopmat en hindernissenparcours
Van 13 tot 16 uur in het wedstrijdbad en het recreatiebad
Wie durft de waterstormbaan aan? Of houdt u meer van snelheid? 
Test uzelf en haal de snelste tijd. 

zondag 18 november 
eerst de pret, dan het brevet!

Ontbijtzwemmen
Van 9 tot 12 uur in het recreatiebad
Zin in een gratis ontbijtbuffet tijdens het zwemmen? Op het menu 
staan ontbijtgranen, yoghurt, fruit, sandwiches, croissants, beleg, kof-
fie, thee, fruitsap en chocolademelk. 

Kinderdisco
Van 10 tot 11.30 uur in het doelgroepenbad
Met funny event!

Pretbad
Van 13 tot 16 uur in het recreatiebad
Behaal uw pretbrevet na het doorlopen van alle pretopdrachten.

Walk On Waterballen 
Van 13 tot 16 uur in het wedstrijdbad
Wie loopt er nu niet graag eens over het water?

Initiaties duikschool De Zeekat
Van 13 tot 15 uur in het wedstrijdbad
Vrijblijvende deelname voor iedereen!
Voelt u de duikkriebel al? Kom dan langs.

Voor de activiteiten op zaterdag en zondag 
betaalt u de toegangsprijs van het zwembad.

dinsdag 20 november

Broodjeszwemmen
Van 19 tot 20 uur in het doelgroepenbad
Mensen met een handicap kunnen na het uurtje aquagym samen ge-
nieten van een broodje en een drankje. De normale toegangstarieven 
gelden.

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

www.netepark.be - www.zwembaddagen.be
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10 jaar
dolle pret!
10 jaar
dolle pret!
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PROGRAMMA CC 'T SCHALiKeN

de nieuwe Snaar
Koñec 
Woensdag 21 en donderdag 22 novem-
ber om 20 uur in de schouwburg

UiTVeRKOCHT

BOke HertaLS 
De Held
Vrijdag 23 november om 12.15 uur 
in de foyer

De Held maakt donkere slaapkamermu-
ziek met lichtpunten aan de horizon. Het 
titelloze debuut van De Held verscheen 
begin dit jaar. Bij radio 1 is de single  
Typisch Belgisch weer al maanden niet 
van de lucht. De liedjes van De Held zijn 
zo broos en zo teder dat ze lijken te zwe-
ven. Ze zijn uit het leven gegrepen van 
een doordenker uit de binnenlanden van 
Limburg. 

Toegang: gratis
Boterhammen: gratis

Vernieuwd Gents Volkstoneel 
Stemmen
Donderdag 8 november om 20 uur in de schouwburg

UiTVeRKOCHT

Yevgueni 
Welkenraedt
Vrijdag 9 november om 20 uur in de schouwburg

Met Kannibaal, Aan de arbeid en We zijn hier nu toch 
veroverde de vijfkoppige band rond Klaas Delrue drie 
keer goud én een vaste stek in de Vlaamse muziek-
scène. Met producer Stef Kamil Carlens vond Yevgueni 

een nog frissere adem op de nieuwe plaat Welkenraedt. De pers strooide met sterren en spreekt 
over ‘Yevgueni’s beste cd tot dusver’. Welkenraedt komt nu in de theaters, met meer tijd voor 
verstilde vertelling. 

Toegang: 15 euro / 12 euro (Vriendenprijs)

euregio Jeugdorkest o.l.v. Hans Casteleyn 
Zaterdag 17 november om 20 uur in de schouwburg

Het euregio Jeugd-
orkest (eJO) werd op-
gericht in 1985 met 
als doel getalenteerde 
jonge muzikanten 
samen te laten musi-
ceren in symfonisch 
orkestverband. Het 
eJO telt momenteel 90 
gevorderde jonge mu-
zikanten van 14 tot 24 jaar. Zij komen voornamelijk uit muziekscholen en muziekacademies van 
Zuid-Nederland en Vlaanderen. een aantal van hen volgt studies aan conservatoria. enkele muzi-
kanten zijn afkomstig uit de Antwerpse Kempen, onder wie Lieselotte Crols (Herentals, °1993). eJO 
speelt van haar Gedicht voor een vreemdeling, een muziekstuk voor symfonieorkest.

Toegang: 15 euro / 12 euro (Vriendenprijs)

kunstendag voor kinderen: theater Froe Froe 
Josette (3+)
Zondag 18 november om 14.30 uur in de schouwburg

elke ochtend klopt Josette op de slaapkamerdeur van 
haar ouders. Ooit lagen mama en papa samen in bed, 
voldaan van worst en wijn en poppenkastbezoek. 
Maar vandaag niet. Papa ligt nu samen met zijn kater 
onder de dekens, voldaan van wijn en bier. Verhaaltje 
vertellen, eist Josette. Papa wil geen verhalen vertel-
len. Theater froe froe brengt met veel poppen, spel, 
dans en heel weinig woorden de kinderverhalen van 
eugène Ionesco tot leven.

Toegang: 8 euro / 5 euro (Vriendenprijs)

Boke Hertals
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PROGRAMMA CC 'T SCHALiKeN

anton Walgrave
Voorprogramma: Lili Grace
Zaterdag 24 november om 20 uur in de foyer

Anton Walgrave viert zijn dertigjarige carrière als lied-
jesschrijver en is, na een afwezigheid van een drietal 
jaar, terug met het ijzersterke album As You Are. De sin-
gles Hannah en All You Have To Do werden ondertussen 
grijs gedraaid op radio 1. Op het podium in de foyer 
staat hij alleen, in een intimistische sfeer. 
De zusjes Nelle (21) en Dienne (19) brengen tweestem-
mige songs, begeleid op piano en cello. Soms schattig 
klein, soms bevreemdend met een freaky tintje. Ideale 
muziek voor dit tapijtconcert. 

Toegang: 10 euro / 7 euro (Vriendenprijs)

Laika  
Othello
Woensdag 28 november om 20 uur (inleiding om 19.15 uur) 
in zaal ’t Hof

UiTVeRKOCHT

Jan Verheyen  
Lights! Camera! Action!
Donderdag 29 november om 20 uur in de schouwburg 

Honderd jaar film in honderd minuten! Succesregisseur Jan Verheyen 
is uw gids op een speelse en avontuurlijke ontdekkingsreis door de 
filmgeschiedenis. Luister naar de verhalen uit de pioniersjaren van 
Hollywood. Krijg rode oortjes bij de extravagante uitspattingen van 
ego’s die met één film de filmstudio’s aan de rand van het bankroet 
brachten. Lach met de bizarste films uit de geschiedenis en de strafste 
stoten van de kleurrijkste bewoners van filmland. Herleef de ups en downs van de Vlaamse film. 
en ga ten slotte samen met Jan Verheyen op zoek naar de Beste film Aller Tijden.

Toegang: 10 euro / 7 euro (Vriendenprijs)

Cultuurbeleid valt onder cultuurcentrum 

Vanaf nu valt de dienst cultuurbeleid onder cultuurcentrum 't Schaliken. Verenigingen, die voor 
activiteiten ondersteuning vragen of die subsidies willen aanvragen, kunnen dit nu bij cc 't Schali-
ken doen. Via mail kan dit op cultuurcentrum@herentals.be. Het mailadres cultuurbeleid@heren-
tals.be houdt op te bestaan.

Week van de amateurkunsten (Wak) 

Van vrijdag 26 april tot zondag 5 mei 2013 zet Vlaanderen het talent van amateurkunstenaars in de 
kijker tijdens de Week van de Amateurkunsten (WAK). Het thema van deze editie is Natuurtalent. 
iedereen die graag met kunst bezig is, kan deelnemen aan de WAK, zowel individuele kunstenaars 
als verenigingen. Wilt u actief deelnemen aan de WAK in Herentals? Neem dan voor 31 december 
2012 contact op met het cultuurcentrum. 

Laat u prikkelen door het inspiratieboekje op www.wak.be.

Shame
Dinsdag 27 november om 20 uur 
in de schouwburg 

Shame is een Brit-
se film uit 2011 
van regisseur Steve 
McQueen. Hoofd-
rolspelers Michael 
fassbender en 
Carey Mulligan 
zetten fenome-
nale vertolkingen neer in dit indringend 
en gelaagd psychologisch portret over 
seksverslaving en schaamte. De film 
bevat confronterende beelden en richt 
zich dan ook tot oudere kijkers. Shame 
kreeg meer dan twintig prijzen op inter-
nationale filmfestivals, waaronder de 
prijs voor beste film en beste acteur op 
het filmfestival van Venetië in 2011. De 
film duurt 99 minuten. 

Toegang: 5 euro / 3,50 euro 
(Vriendenprijs)

Intouchables  
Woensdag 28 november om 14.30 uur 
in de schouwburg

Intouchables is 
een hartverwar-
mende franse 
film. Philippe, een 
rijke aristocraat 
uit Parijs, is na 
een sportongeval 
volledig verlamd. 
Hij heeft een in-
wonende verzorger nodig en neemt 
Driss in dienst, een jonge migrant uit de 
voorsteden die juist uit de gevangenis 
komt. Driss lijkt wel de minst geschikte 
persoon voor de job. Maar deze tegen-
polen kunnen het heel goed met elkaar 
vinden. De film doet u schaterlachen, 
maar kent ook emotionele momenten. 

Toegang: 5 euro / 3,50 euro 
(Vriendenprijs)

Info en tickets: 
Cc ’t Schaliken, Grote Markt 35, 
Herentals
cultuurcentrum@herentals.be, 
www.schaliken.be, tel 014-28 51 30

fILM
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Visite 2012-2013
reflecties
Van zaterdag 13 oktober tot en met zondag 4 november
Open op woensdag, donderdag, vrijdag, zaterdag en zondag van 14 tot 17 uur
Kasteel Le Paige

Het Museum van Hedendaagse Kunst Antwerpen (M HKA) brengt een aantal werken uit de vaste 
collectie tijdelijk onder in kasteel Le Paige. een werk van een lokale kunstenaar reflecteert op het 
werk van een internationaal gerenommeerde artiest. Op die manier ontstaat een dialoog tussen 
beide werken en kunstenaars. Welke kunstzinnige associaties leggen leerlingen van de eerste 
graad kunstonderwijs met After Art, No Image Only Smell van Jan fabre? Wat is het antwoord van 
een lokale kunstenaar op Barter van Vaast Colson? een symbiose van professionele namen uit de 
kunstwereld met lokale talenten brengt een unieke twee-eenheid tot stand met een evenwicht 
tussen ruimtelijke en grafische werken. De tentoonstelling loopt in samenwerking met M HKA en 
Locus. De toegang is gratis.

Christel druyts 
random
Van zaterdag 20 oktober tot en met zondag 11 november
Open op woensdag, donderdag, vrijdag, zaterdag en zondag van 14 tot 17 uur
Lakenhal 

Impressies van het leven in en rondom ons, van een getormenteerde wereld met tsunami’s, stof-
wolken, rampen of bedreigde diersoorten … Voor Christel Druyts vormen ze een onuitputtelijke 
bron van inspiratie. Opnieuw heten we deze rasechte Herentalse kunstenares welkom in de La-
kenhal. Zij toont er gloednieuw werk, aangevuld met haar vertrouwde oeuvre. Christel Druyts 
filtert haar indrukken en verwerkt ze in een eigenzinnig, desolaat en grafisch beeld. In haar zoek-
tocht naar esthetiek tast zij de dunne grens af tussen figuratie en abstractie, tussen storm en rust, 
tussen chaos en orde. De toegang is gratis. 

annelies thys, Izabel angerer, Sabine Coenegrachts,  
anette dieles-Van dijk en ellen Van Huffel
Zonder titel, 2012
Van zaterdag 24 november tot en met zondag 16 december
Open op woensdag, donderdag, vrijdag, zaterdag en zondag van 14 tot 17 uur
Kasteel Le Paige

Sabine Coenegrachts, ellen Van Huffel, Izabel 
Angerer (Oostenrijk), Annette Dieles - van Dijk 
(Nederland) en de Herentalse Annelies Thys 
verwarmen Le Paige met een groepsexposi-
tie. een amalgaam dat uitstekend tot zijn recht 
komt op een van de mooiste, historische en 
eclectische plekjes van de stad Herentals. De 
dames betrekken de kasteelkamers, elk met 
hun eigen verhaal en invalshoek, geuit in teke-
ningen, installaties, objecten, film of grafiek. De 
toegang is gratis.

tentoonstellingen 
in de Vitrine
Vitrine, de galerie van de Stedelijke Aca-
demie voor Beeldende Kunst, nodigt u 
van harte uit op de tentoonstelling In me-
taal gegoten. De Herentalse academie 
beschikt als een van de enige academies 
in Vlaanderen over een volwaardige in-
stallatie voor het gieten van metaal. Nog 
tot zaterdag 10 november kunt u in de Vi-
trine afgewerkte beelden van leerlingen 
bezichtigen. U leert er ook meer over de 
techniek van het metaalgieten zelf.

Van 28 november tot woensdag 9 janu-
ari loopt in de Vitrine de tentoonstelling 
Grafiek 6+. ingrid Ledent, enk de Kramer, 
Luc Claus, erik De Keyzer Franky Cane en 
erik Verhal, zes van de meest toonaan-
gevende grafische kunstenaars in België, 
tonen hun werk in confrontatie met het 
werk van de studenten van de afdeling 
vrije grafiek.

De Vitrine is open op maandag, dinsdag 
en woensdag van 13 tot 22 uur en op za-
terdag van 9 tot 13 uur.

Meer informatie: 
Stedelijke Academie voor Beeldende 
Kunst, Markgravenstraat 77, 
tel. 014-28 51 55, 
www.uitinherentals.be/kunstacademie

Ja zuster, nee zuster! 
In november brengt L&J Theater de Ne-
derlandse klassieker Ja zuster, nee zus-
ter! voor het eerst in Vlaanderen op de 
planken. Het script werd speciaal voor 
deze voorstelling geschreven en laat 
veel van de originele personages aan 
bod komen, maar er is ook plaats voor 
nieuwe personages en verhaallijnen. De 
aanstekelijke nummers met muziek van 
Harry Bannink kunnen natuurlijk niet 
ontbreken. De voorstellingen vinden 
plaats in cultuurcentrum ’t Schaliken op 
vrijdag 2 november om 20 uur, op zater-
dag 3 november om 14 en om 20 uur en 
op zondag 4 november om 14 uur.

Meer informatie: 
tel. 014-55 20 93, info@lenjtheater.be, 
www.lenjtheater.be

TeNTOONSTeLLING
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Parkrock zoekt organisatorisch talent
De organisatoren van Parkrock zijn op zoek naar jongeren om bij de kernploeg te komen. Heb jij 
zin om dit jaarlijkse jongerenfestival mee vorm te geven, kom dan even langs bij de jeugddienst, 
mail naar parkrock@herentals.be of neem een kijkje op www.jeugdraadherentals.be. Meewer-
ken aan Parkrock staat steeds garant voor veel plezier, een leuke samenwerking en een eindre-
sultaat waar iedereen trots op mag zijn. Als nieuwe vrijwilliger krijg je de kans om mee te lopen 
met ervaren organisatoren.

nog plaatsen vrij voor Grabbelpas  
Bent u nog op zoek naar leuke activiteiten voor uw kinderen tijdens de 
herfstvakantie? Goed nieuws! er zijn nog plaatsen vrij voor de Grabbelpa-
sactiviteiten. De Grabbelpas staat deze vakantie in het thema van griezelen. 
De kinderen kunnen onder meer monsters knutselen, een Halloweenlam-
pion maken en griezeldansen aanleren. Inschrijven kan via de jeugddienst.

Volgende jeugdraadvergadering 
De jeugdraad is een officieel adviesorgaan van het stadsbestuur en bestaat uit een bont al-
legaartje van jongeren die het leven in de stad voor de jeugd wil verbeteren. De jeugdraad 
adviseert het stadsbestuur bij beslissingen die een invloed kunnen hebben op het leven van 
kinderen en jongeren. De jeugdraad kan ook zelf zaken aankaarten en op eigen initiatief het 
stadsbestuur adviseren. De volgende jeugdraad vindt plaats op donderdag 29 november om 
19.30 uur in de bovenzaal van de jeugddienst in het Stadspark. Alle geïnteresseerde jongeren 
zijn welkom.

Meer informatie: www.jeugdraadherentals.be

aankomst van de Sint 
Op zaterdag 17 november komt Sinterklaas aan. Om 14 uur kunnen alle kinderen hem verwel-
komen in de jachthaven aan het Kempisch Kanaal. een halfuurtje later trekt een grote Sinter-
klaasstoet door de straten van Herentals, via de Gareelmakersstraat, de Augustijnenlaan, de 
Cardijnlaan, de Boerenkrijglaan, de Bovenrij, de Grote Markt, de Zandstraat en de Lierseweg. 
Om 15.30 uur komt de stoet aan in De Vossenberg. Daar kunnen de kinderen samen met de 
Sint genieten van een show van de clowns Dirky en Sientje. De aankomst van Sinterklaas is een 
organisatie van vzw De Kinderdroom.

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

Gezocht: nieuwe leiding! 
De Zonnemeisjes-Zonneknapen (ZM-ZK) van Herentals zijn een kleine, charmante jeugdbewe-
ging die gehuisvest is in de Kapucijnenstraat. Zij zijn op zoek naar een enthousiaste leiding. 
Zowel jongens als meisjes vanaf zeventien jaar zijn welkom om eens een kijkje te komen nemen 
of eens een namiddag mee te draaien! Als je interesse hebt, kan je terecht op www.zmzk.be of 
bij elke Van Gestel, gsm 0477-56 83 05.

JeUGD

Sportkampen 
kerstvakantie
Van 2 tot en met 4 januari 2013 kun-
nen jongeren van 6 tot 16 jaar deelne-
men aan sportkampen. Inschrijven kan 
vanaf maandag 26 november via www.
uitinherentals/sportkampen of bij de 
sportdienst.

Broodjeszwemmen 
Op dinsdag 20 november kunnen perso-
nen met een handicap broodjeszwem-
men in het Netepark. Daarna kunnen de 
deelnemers hun honger stillen met een 
broodje en een drankje. Iedereen vanaf 
zes jaar is welkom. De activiteit begint 
om 19 uur en eindigt om 20 uur. Deel-
nemen is gratis en alle deelnemers zijn 
verzekerd.

Uitnodiging sportclubs 
De sportraad nodigt alle sportclubs uit 
voor de algemene vergadering van de 
sportraad op donderdag 13 december 
om 20 uur in het BLOSO-centrum.

Vorming web 2.0 
Het internet is voor vele mensen de ul-
tieme bron van informatie. Ook sporters 
en actievelingen zoeken op het internet 
naar ideeën. Het internet is dus ideaal om 
met uw doelgroep in contact te komen. 
Maar hoe integreert u het internet in uw 
communicatiestrategie? Hoe gaat een 
sportclub om met sociale netwerken? 
Waar vindt u sporters op het internet? 
Op donderdag 22 november vindt in het 
Dorpshuis in Noorderwijk een infosessie 
plaats over de geheimen van het inter-
net. De infoavond duurt van 19 uur tot 22 
uur en is een organisatie van de Sportre-
gio Kempen. inschrijven kan voor 15 no-
vember via mail of website. Deelnemen 
kost 15 euro (12,50 euro voor leden).

Meer informatie:  Diane Loosen, tel. 03-
240 62 73, vorming@apbsport.provant.be, 
www.apbsport.be

Meer informatie

Jeugddienst, Stadspark z/n, tel. 014-21 21 86, jeugddienst@herentals.be, 
www.jeugddienstherentals.be, www.facebook.com/jeugddienst.herentals

SPOrT

Meer informatie
Sportdienst, De Vossenberg, 
Markgravenstraat 93, tel. 014-28 52 50, 
sportdienst@herentals.be
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Bezoek de ecobouwers

In de weekends van 3 en 4 en van 10 en 
11 november kunt u meer dan 140 inspi-
rerende en energievriendelijke woningen 
bezoeken. Tijdens een rondleiding doen 
de milieu- en energiebewuste huiseige-
naars hun bouw- en woonervaringen 
uit de doeken. Bezoekers krijgen een 
uitgebreid infopakket en een gratis toe-
gangscode voor de beurs Hout & Groen 
Wonen. De plaatsen zijn beperkt, dus in-
schrijven is verplicht.

Meer informatie en inschrijvingen: 
www.ecobouwers.be.

Harmonieorkest  
Sint-Jozefscollege

Het harmonieorkest van het Herentalse 
Sint-Jozefscollege bestaat vijftig jaar. Op 
zondag 17 maart 2013 viert het orkest 
dit met een groots jubileumconcert in 
cultuurcentrum ’t Schaliken. Maar ook 
in november kunt u de muzikanten al 
aan het werk zien en horen. Op zaterdag 
24 november om 20 uur en op zondag 
25 november om 15 uur speelt het har-
monieorkest een Amerikaans concert 
in de feestzaal van het college. U kunt 
kaarten kopen bij de muzikanten of via 
het telefoonnummer 0498-21 10 65.

nacht van het kempens erfgoed: 
Herentals in de letterkunde

Op vrijdag 23 november kunt u tijdens de 
Nacht van het Kempens erfgoed kennis-
maken met Herentals in de letterkunde. In 
het stadsarchief draagt acteur Isi Bogaerts 
die avond voor uit het literaire werk van 
Herentalse schrijvers, met als thema de 
stad. eerst is het de beurt aan de gerenom-
meerde vertegenwoordigers van de twin-
tigste eeuw: ernest Claes, Pol Heyns, Juul 
Grietens, Jos Tegenbos, Jef Mennekens en 
frank van Herendael. Maar ook het jonge 
talent van deze eeuw staat op het pro-
gramma, met werk van Lief Vleugels, Jef 
Versmissen, Christoph Lintermans, Xavier 
De Busser, Jan De Vrij, Jacki Billet en Jos 
van de Pol. De lezingen vinden plaats om 
20 uur en 21 uur en zijn een organisatie van 
de Herentalse Geschiedkundige Kring.

Verder krijgt u ook een korte cursus over de 
werking van het stadsarchief. Op de boven-
verdieping van het archief kunt u een ten-
toonstelling bezoeken met een selectie van de gipsen beelden van Charles-Auguste fraikin. 
De beelden werden op initiatief van het fraikingenootschap in 2009 en 2010 gerestaureerd.

Om 19 uur start er bovendien een wandeling aan het stadsarchief die op zoek gaat naar het 
erfgoed in Herentals. 

Grootmoeders streekgerechten

Frikadellen met krieken, pensen met appelmoes. De Kempen heeft heel wat typische 
streekgerechten om duimen en vingers bij af te likken! VormingPlus en Kempens Karakter 
nodigen u tussen 20 en 22.30 uur uit aan de Kempense feesttafel door de jaren heen. en-
kele hobbykoks strijden voor het beste Kempense gerecht. Deze activiteit vindt plaats in de 
sociale campus (Lierseweg 132) en is toegankelijk voor rolstoelgebruikers.

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

Vijftigplusweek in Hidrodoe: 
een reis rond de wereld van water

Van 19 tot en met 23 november vindt de jaarlijkse Vijftigplusweek plaats in Hidrodoe. elke dag 
verwelkomt het waterdoecentrum een spreker die een lezing geeft over een bepaald thema. De 
thema’s die aan bod komen zijn: ‘water in de ruimte’, ‘water, ontwikkeling en klimaat’, ‘Antarctica’ 
en ‘de beschikbaarheid van water in de westerse wereld’. De lezingen vinden plaats om 11 uur en 
om 14.30 uur. De rest van het programma bestaat uit een rondleiding met een gids, een voorstel-
ling van de 4D-film Teruggespoeld en een vrij bezoek aan Hidrodoe. Deelnemen kost 5,50 euro per 
persoon. Inschrijven is verplicht.

Meer informatie en inschrijvingen: 
Hidrodoe, Haanheuvel 7, tel. 014-44 26 44, 
info@hidrodoe.be, www.hidrodoe.be
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mosselfeest 
den Brand

Vzw Den Brand verzorgt opvang en 
ondersteuning van personen met een 
handicap. Op zaterdag 24 november 
organiseert de vzw haar jaarlijkse mos-
selfeest. Het mosselfeest vindt plaats 
in de feestzaal van het francescopavil-
joen (Bovenrij 30), van 11.30 tot 14 uur 
en van 16 tot 18.30 uur. Inschrijven en 
betalen kan op de dag zelf. Iedereen is 
welkom.

Computerlessen  
vzw kreatief

Vzw kreatief Herentals organiseert com-
puterlessen, aangepast aan ieders tem-
po. U kunt inschrijven voor een nieuwe, 
wekelijkse reeks die begint op maandag 
28 januari. De plaatsen zijn beperkt, dus 
schrijf tijdig in. Vzw Kreatief biedt ook 
cursussen handwerk, bloemschikken, 
koken, Spaans en engels aan. 

Meer info: 
vzw Kreatief, Elke Krijnen, 
Grote Markt 25, 014-23 12 77, 
kreatief.herentals@skynet.be, 
www.vzwkreatief.be 

kindertransport - theaterspektakel

Net voor de Tweede Wereldoorlog stuurden heel wat Joodse ouders hun kinderen uit veilig-
heidsoverwegingen naar Groot-Brittannië. De negenjarige eva belandt in Manchester. Het 
duurt een tijdje eer ze gewend is aan de nieuwe situatie, maar beetje bij beetje begint ze 
haar pleegmoeder Lil te vertrouwen. U kunt dit stuk van Theaterspektakel bekijken op 23, 
24 november en 29 november en op 1, 2, 7 en 8 december in de Kamertheaterzaal van  
’t Hof (Grote Markt 41), telkens om 20 uur.

theaterspektakel zoekt mannen tussen 26 en 40 jaar!

Theaterspektakel speelt al 28 jaar lang vijf theaterproducties per seizoen en beschikt daar-
voor over een grote groep spelers. Toch is het theatergezelschap op zoek naar mannen tus-
sen 26 en 40 jaar voor twee producties in het seizoen 2013-2014 en uiteraard voor de ver-
dere toekomst. Hebt u zin om op de planken te staan? Stuur uw contactgegevens, motivatie 
en eventueel een foto naar jelle.de.grauwe@gmail.com. Op zondag 9 december tussen 10 
en 12 uur maakt u kennis met de andere geïnteresseerden en is er een korte opdracht in de 
Kamertheaterzaal van ’t Hof.

Meer informatie: www.theaterspektakel.be, info@theaterspektakel.be

Familiegroep van de alzheimer Liga 

De Vlaamse Alzheimer Liga richt een nieuwe familiegroep op in Herentals. De familiegroep komt 
voor het eerst samen op donderdag 29 november om 19 uur in Het Convent (Begijnhof 17). Part-
ners, kinderen en vrienden van mensen met dementie kunnen elkaar hier ontmoeten, hun verhaal 
vertellen en ervaringen uitwisselen. Vooraf inschrijven is niet nodig. Deelnemen is gratis.

tweedehandsbeurs Gezinsbond morkhoven 

De Gezinsbond van Morkhoven organiseert op zondag 11 november een tweedehandsbeurs in de 
parochiezaal van Morkhoven. Van 13.30 tot 15.30 uur kunt u er baby- en kinderkleding, babyarti-
kelen en speelgoed kopen. Drank en wafels zijn te koop tegen gezinsvriendelijke prijzen. Aan de in-
fostand van de Gezinsbond kunt u terecht voor NMBS-passen, gsm-kaarten en bioscoopcheques. 
U krijgt er ook meer informatie over de werking en de activiteiten van de Gezinsbond.

Meer informatie: tel. 014-72 79 21, ingeborg.cornelis1@telenet.be

Info-en-proefavond biobieren 

Op vrijdag 2 november komt biobierkenner Geroen Vansteenbrugge naar Herentals voor een 
voordracht en proeverij. Hij vertelt u alles over de strenge productiemethode en de rijke diversi-
teit van de nu al 66 Belgische biobieren. In het tweede gedeelte van de avond proeft u een aantal 
bieren. Iedereen is welkom van 20 tot 22.30 uur in het clubhuis op het Begijnhof. Vooraf inschrij-
ven is verplicht. Deelnemen kost 9 euro voor Velt-leden en 15 euro voor niet-leden.

Meer informatie en inschrijvingen: 
Velt Middenkempen, hermanblanche.rombouts@pandora.be, tel. 014-51 76 73
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UIT IN HereNTALS
Wilt u zelf een activiteit toevoegen? Dat kan! Surf naar de UiTdatabank en vraag een invoeraccount aan. Uw activiteit 

verschijnt dan niet alleen hier, maar ook op UiTinVlaanderen.be en in tal van andere digitale en gedrukte agenda’s.

Van 03/10
tot 10/11

TeNTOON Vitrine: In metaal gegoten / Stedelijke Academie voor Beeldende 
Kunst, Markgravenstraat 77

Van 13/10
tot 04/11

TeNTOON Visite 2012-2013 – Reflecties / Kasteel Le Paige / Op woensdag, 
donderdag, vrijdag, zaterdag en zondag van 14 tot 17 uur

Van 20/10
tot 11/11

TeNTOON Christel Druyts – Random / Lakenhal / Op woensdag, donderdag, 
vrijdag, zaterdag en zondag van 14 tot 17 uur 

Do 01/11 SOCIO Davidsfonds Noorderwijk - Morkhoven – Boekendag met  
randactiviteiten

UIT Herfst- en Winterwandeling / De Posterijen, Grote Markt 13 / 
14.30 uur

Vr 02/11 INfO Velt Middenkempen – Info- en proefavond biobieren / Clubhuis 
Begijnhof / Van 20 tot 22.30 uur

THeATer L&J Theater – Ja zuster, nee zuster / cc ’t Schaliken / 20 uur

Za 03/11 KLASSieK  Arc-en-ciel o.l.v. Herman engels – Memory Concert / cc Zwaneberg 
Bergstraat z/n, 2220 Heist-op-den-Berg / 20 uur

SOCIO Davidsfonds Noorderwijk - Morkhoven – Bezoek aan de  
brandweerkazerne van Antwerpen

THeATer L&J Theater – Ja zuster, nee zuster / cc ’t Schaliken / Om 14 uur en 
om 20 uur

Zo 04/11 THeATer L&J Theater – Ja zuster, nee zuster / cc ’t Schaliken / 14 uur

UIT Herfst- en Winterwandeling / Club Human, Grote Markt 16 /  
14.30 uur

Di 06/11 rAAD Gemeenteraad / raadzaal administratief centrum,  
Augustijnenlaan 30/ 20 uur

Do 08/11 THeATer Vernieuwd Gents Volkstoneel – Stemmen / cc ’t Schaliken /  
20 uur / UiTVeRKOCHT

Vr 09/11 MUZieK Yevgueni – Welkenraedt / cc ’t Schaliken / 20 uur

SOCIO Campagneweekend 11.11.11 aan alle Herentalse supermarkten

Za 10/11 SOCIO Campagneweekend 11.11.11 aan alle Herentalse supermarkten + 
deur-aan-deur-geldinzameling

SPOrT Wandelmeedag / Zaal Nieuwland / Van 8 tot 15 uur

UIT Oldie-avond / Zaal 't Hof / 20.30 uur

Zo 11/11 UIT Tweedehandsbeurs Gezinsbond Morkhoven / Parochiezaal  
Morkhoven / Van 13.30 tot 15.30 uur

SOCIO Campagneweekend 11.11.11 aan alle Herentalse supermarkten

UIT Herfst- en Winterwandeling / TC Ter Heyde, Lichtaartseweg 216/1 
/ 14.30 uur

Di 13/11 SeNIOr Grijze Panters – Vergadering en bezoek aan het stadsarchief / Het 
Convent / 14 uur / info: Ruf Van Cauter, tel. 014-21 12 69

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

Vr 16/11 VrOUW Vrouwenraad – Nieuwe wetgeving over geluidshinder door 
ronny Neefs / fundatiehuis, Begijnhof / Van 13.30 tot 16.30 uur 
/ info: Louisa van Sand, gsm 0478-60 23 03

UIT Night on fire / Zaal ’t Hof

Van 16/11
tot 20/11

SPOrT Zwembaddagen / Netepark / Zie p. 4-5

Za 17/11 fIeTS fietsgraveren / Verkeerspark, Vorselaarsebaan /  
Van 13 tot 16 uur

KLASSieK euregio Jeugdorkest o.l.v. Hans Casteleyn / cc ’t Schaliken /  
20 uur

UIT Aankomst Sinterklaas / Jachthaven / 14 uur

Zo 18/11 THeATer Kunstendag voor kinderen: Theater Froe Froe – Josette (3+) /  
cc ’t Schaliken / 14.30 uur

TUIN De Volkstuinen – Kweken en toepassen van tuinkruiden /  
Scheppersinstituut / 10 uur

UIT Herfst- en Winterwandeling / De Boskantien, Wijngaard 26 / 
14.30 uur

MUZieK Herfstconcert van Music-Band Avanti / Zaal ’t Hof / 14.30 uur / 
info: tel. 014-70 79 39, willy.de.wachter@telenet.be

UIT Wijnbenefiet van vzw Afractie / Vinterra, Bovenrij 53/1 /  
Van 14 tot 18 uur

Van 19/11
tot 23/11

UIT 50+-week in Hidrodoe / Haanheuvel 7

Ma 19/11 BLOeD Bloedinzameling Rode Kruis / Zaal ’t Hof, Grote Markt 41 /  
Van 17.30 tot 20.30 uur

Wo 21/11 HUMOr De Nieuwe Snaar – Koñec / cc ’t Schaliken / 20 uur /  
UiTVeRKOCHT

INfO KVLV – Badcultuur en badmode door de eeuwen heen /  
Parochiezaal Morkhoven / 20 uur / info: tel. 014-51 39 11

Do 22/11 HUMOr De Nieuwe Snaar – Koñec / cc ’t Schaliken / 20 uur / 
UiTVeRKOCHT

SeNIOr Grijze Panters – Natuurwandeling / info: Ruf Van Cauter, 
tel. 014-21 12 69

INfO Sportregio Kempen – infoavond over de geheimen van het  
internet / Dorpshuis Noorderwijk / Van 19 tot 22 uur

Vr 23/11 MUZieK De Held  – Boke Hertals / foyer cc ’t Schaliken / 12.15 uur

WereLD-
MUZieK 

Danças Ocultas – Accordeonmeditaties / cc Zwaneberg,  
Bergstraat z/n, Heist-op-den-Berg / 20 uur

THeATer Theaterspektakel – Kindertransport / Kamertheaterzaal van  
’t Hof / 20 uur

Vr 23/11 UIT Nacht van het Kempens erfgoed / Stadsarchief / 20 uur

Za 24/11 MUZieK Anton Walgrave + voorprogramma Lili Grace / 
foyer cc ’t Schaliken / 20 uur

MUZieK Harmonieorkest Sint-Jozefscollege – Amerikaans concert /  
feestzaal van het Sint-Jozefscollege / 20 uur

THeATer Theaterspektakel – Kindertransport / Kamertheaterzaal van  
’t Hof / 20 uur

SOCIO Mosselfeest Den Brand / francescopaviljoen (Bovenrij 30) /  
Van 11.30 tot 14 uur

UIT Herfst- en Winterwandeling / Hidrodoe, Haanheuvel 7 /  
14.30 uur

Van 24/11
tot 16/12

TeNTOON Annelies Thys, Izabel Angerer, Sabine Coenegrachts, Anette 
Dieles-Van Dijk en ellen Van Huffel / Kasteel Le Paige / Op 
woensdag, donderdag, vrijdag, zaterdag en zondag van 14 tot 
17 uur

Ma 26/11 BLOeD Bloedinzameling Rode Kruis / Zaal ’t Hof, Grote Markt 41 /  
Van 17.30 tot 20.30 uur

Di 27/11 rAAD Raad voor Maatschappelijk Welzijn / Kantoor van de  
OCMW-secretaris, Nederrij 133/A / 20 uur

SeNIOr Grijze Panters – Beethoven / Katholieke Hogeschool Kempen in 
Geel / 14 uur / ruf Van Cauter, tel. 014-21 12 69

fILM Shame / cc ’t Schaliken / 20 uur

INfO Inverde – start vierdaagse cursus over werken met de ketting-
zaag / De Brink, Bosbergen 1 / info: www.inverde.be

Van 28/11
tot 09/11

TeNTOON Vitrine: Grafiek 6+ / Stedelijke Academie voor Beeldende Kunst, 
Markgravenstraat 77

Wo 28/11 fILM Intouchables / cc ’t Schaliken / 14.30 uur

THeATer Laika – Othello / Zaal ’t Hof / 20 uur (inleiding: 19.15 uur) / 
UiTVeRKOCHT

INfO VfG – Wegwijs voor invaliden / Administratief centrum, 
Augustijnenlaan 30 / Van 14 tot 16 uur

Do 29/11 WOOrD Jan Verheyen – Lights! Camera! Action! / cc ’t Schaliken / 20 uur

rAAD Milieuadviesraad / Administratief centrum, Augustijnenlaan 30 
/ 20 uur

rAAD Jeugdraad / Jeugddienst, Stadspark / 19.30 uur

SOCIO familiegroep Alzheimer Liga / Het Convent (Begijnhof 17) /  
19 uur

THeATer Theaterspektakel – Kindertransport / Kamertheaterzaal van  
’t Hof / 20 uur

Vr 30/11 UIT Sinterklaas en Zwarte Piet delen snoep en mandarijnen uit op de 
vrijdagmarkt / Stadscentrum / Voormiddag
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aCtIeVe SenIOr

Okra Sint-Waldetrudis
elke dinsdag TUrNeN Sportcomplex De Vossenberg / Van 14 tot 15 uur  

info: Suzanne Noyen, tel. 014-23 10 34

elke woensdag fIeTSeN Vertrek aan de Sint-Waldetrudiskerk / 13.30 uur  
info: Adolf Fioole, tel. 014-22 22 93

elke donderdag PeTANQUe Petanque / Het Convent / Van 13.30 tot 17 uur  
info: Wies Lathouwers, tel. 014-21 53 37

Okra Sint-antonius
elke maandag PeTANQUe Het Convent / Van 14 tot 17 uur  

info: Jef Driesen, gsm 0477-37 44 866

elke woensdag fIeTSeN Vertrek aan de Sint-Waldetrudiskerk / 13.30 uur 
info: Jef De Heel, tel. 014-21 85 54

Okra Onze-Lieve-Vrouwparochie
elke dinsdag WINTer-

WANDeLING
Normaal vertrek aan Onze-Lieve-Vrouwkerk / 13 uur

elke woensdag PeTANQUe Plein in de rozenstraat / 13.30 uur
info: Karel, tel. 014-21 65 03

elke donderdag HOBBYCLUB 
VOOr DAMeS

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

S-Sport
elke dinsdag DANSeN 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
KAARTeN
BINGO 

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

elke donderdag DANSeN Dansen voor senioren op moderne 
muziek (zonder partner) / 
Sportcomplex De Vossenberg / 
Van 10 tot 11.30 uur (beginners)
info: M. Louise Bertels (tel. 014-21 99 79) of Rosetta 
Van de Voorde (tel. 014-70 79 39)

Dinsdag    06/11 SeNIOreN-
DANS

Zaal ’t Hof / 13 uur / info en inschrijvingen: Albert 
Corthout (tel. 014-21 99 79) en Willy De Wachter 
(tel. 014-70 79 39)

Sportelen
elke maandag BADMINTON Sporthal van Noorderwijk / Van 13.30 tot 15 uur

elke maandag AqUAGYM Netepark / Van 15.20 tot 16.05 uur en 
van 16.15 tot 17 uur

elke woensdag  LICHAAM IN 
eVeNWICHT 

De Vossenberg / Van 10 tot 11 uur

elke donderdag BADMINTON De Vossenberg / Van 13.30 tot 16 uur

elke vrijdag  AQUAfITNeSS Netepark / Van 9 tot 9.50 uur

JeUGd
elke vrijdag-
namiddag

HAPPY
HOUr

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

Vrijdag- en
zaterdagavond

De 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.

BURGeRZAKeN

 Geboorten
 01/09 Nicolas, zoon van Sofie Asselman en reindert Tresignie
 03/09 Hayley, dochter van Axelle Heylen en Kim Van der elst
 04/09 Dahlia, dochter van Nikki Dams en robby Smet
 04/09 flyn, zoon van Ilse Van der Linden en Dirk Van den broeck
 04/09 Jeff, zoon van Lies Vercammen en Jaimy Breeze
 04/09 Lewis, zoon van Lies Vercammen en Jaimy Breeze
 05/09 Thea, dochter van Katrijn Van Laarhoven en Lowie Beutels
 11/09 Jorben, zoon van Ann Van Sand en Bart Van Bael
 11/09 Joren, zoon van Ann Van Sand en Bart Van Bael
 13/09 Lien, dochter van An Vloemans en Alwin Deferme
 15/09 Aurélie, dochter van Jasmine Tegenbos en Bart Mannaert
 16/09 Fien, dochter van Katrien Neirinck en Koen Krieckemans
 16/09 Tiro, zoon van Petra Verhaegen en Tom De Schrijver
 18/09 Keylie, dochter van Anouschka Vervoort en Mario Claes
 20/09 Amina, dochter van Chajran Altemirova en Isa Arsamekov
 26/09 Bas, zoon van esther Van den Bogaert en David Nzeyimana
 27/09 evelien, dochter van Veerle Das en Wim Mullens
 27/09 rik, zoon van An roeymans en Jan Geens
 28/09 Stan, zoon van esther Poelmans en Jef ruts
 30/09 Tille, dochter van Nele Gios en Jeroen Vanuytsel

 Overlijdens
 02/09 Jozef Janssens (76), echtgenoot van Julia De Peuter
 05/09 Maria Dries (96), weduwe van Guillaume engelen
 06/09 Vaclav Najman (67), weduwnaar van francine Vermeulen
 07/09 Jozefina Vleugels (84), weduwe van Joannes Claes
 16/09 Delphina Moons (91), weduwe van remi Dries
 17/09 frans Tegenbos (78), echtgenoot van Miriam Claes
 22/09 Antonia Verhaegen (99), weduwe van Joseph Haest
 22/09 Jan Callaerts (86), echtgenoot van Anna Op de Weerdt
 22/09 Godelieva Van Campfort (75)
 24/09 Joanna Dries (85), weduwe van August Goor
 28/09 Maria Verheijen (63), echtgenote van Jacob Van Den Bogaert
 01/10 Louisa Vervoort (73), weduwe van Mario Bernardon
 02/10 Dominicus Luijten (85), echtgenoot van Constantia Driesen
 03/10 Luciana Van Houdt (73), weduwe van Antonius Van Looy

 Huwelijksaankondigingen
 Yves Mattelin (Herentals) en An Cannaerts (Herentals)
 Philip Proost (Herentals) en Annelies van elsacker (Herentals)
 Kevin Corthout (Herentals) en Winny Vervest (Herentals)
 Heribert Gruss (Duitsland) en Patrick Schevenels (Herentals)

 Huwelijken
 Gunther Wolput (Herentals) en Vicky Van rooy (Herentals)
 Bjorn Dirckx (Herentals) en Hilde Lambrechts (Herentals)
 frédéric Heylen (Herentals) en Isabel Lysens (Herentals)
 Glenn Baten (Herentals) en Kelly Van Houdt (Herentals)
 Patrick Michiels (Herentals) en Maria Berkvens (Herentals)
 freddy Verwimp (Herentals) en Monique Gerritsen (Herentals)
 Tom fleerackers (Herentals) en Tinneke Torfs (Herentals)
 Tom Vermeulen (Westerlo) en Nele Willekens (Herentals)
 David Mariën (Herentals) en Ann Van Dyck (Herentals)
 Johan Hoppenbrouwers (essen) en Hanna Schoepen (Herentals)
 Joeri Gios (Herentals) en Veronique Horemans (Herentals)
 Bart Sprengers (Herentals) en Sandra Vermeulen (Herentals)
 frank Davies (Herentals) en Godelieve Van Hoof (Herentals)
 raf Mangelschots (Herentals) en Christine Vanuytven (Herentals)
 Alex Teval (Herentals) en inge Kelber (Herentals)
 Luc Vets (Herentals) en Cristel Drijkoningen (Herentals)
 Peter Lambrechts (Herentals) en Nikki Buts (Herentals)
 Steven Van den Bruel (Herentals) en Bianca Moris (Herentals)
 David Soentjens (Herentals) en Karla Boeckx (Herentals)
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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 Algemeen Welzijnswerk,   
CAW De Kempen, Hofkwartier 23 014-21 08 08 

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

Diabetes Infolijn 0800-96 333

Dienstencentrum voor senioren, Begijnhof 17 014-28 20 00

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

Awel 102

Kankertelefoon 078-15 01 51

Kringwinkel Zuiderkempen - Lierseweg 132 015-23 73 93

MS-Liga Antwerpen 03-887 48 18

PIDPA (klantenservice) 0800-90 300

Woonzorglijn 078-15 25 25

Slachtofferhulp - Hofkwartier 23 014-21 08 08

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

bpost - Belgiëlaan 51 022-012 345

Diftarinformatielijn 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

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
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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) 

dinsdag van 10 tot 12 uur 

DEZE ZITDAG GAAT NIET DOOR IN NOVEMBER.

rijksdienst voor de sociale verzekering van 

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

zelfstandigen)

tweede woensdag van 9 tot 11 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 

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.
-  Zitdag in Dorpshuis Noorderwijk: elke dinsdag van 9.30 tot 
 10.30 uur
- Zitdag in Dorpshuis Morkhoven: elke dinsdag van 11 tot 12 uur
- Dienst rechtshulp OCMW: maandag, dinsdag, donderdag en 
 vrijdag van 9 tot 11.45 uur en maandagavond van 18 tot 20 uur
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OPenInGStIJden StadSdIenSten
ma dI WO dO Vr za zO

admInIStratIeF CentrUm
Gesloten op donderdag 1, vrijdag 2 en 
donderdag 15 november

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
Gesloten op donderdag 1, vrijdag 2 en 
donderdag 15 november

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 donderdag 1, vrijdag 2, 
zondag 11 en donderdag 15 november

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 14.00-17.00

10.00-12.00

BIBLIOtHeek nOOrderWIJk
Gesloten op vrijdag 2 en zondag 11 
november

14.00-16.00 18.00-20.00 10.00-12.00

reCYCLaGePark
Gesloten op donderdag 1, vrijdag 2 en 
donderdag 15 november

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

JeUGddIenSt
Gesloten op donderdag 1, vrijdag 2 en 
donderdag 15 en vrijdag 16 november

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 op donderdag 1, vrijdag 2, 
zaterdag 3 en maandag 12 november

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 donderdag 1, vrijdag 2 en 
donderdag 15 november

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
Gesloten op donderdag 1, vrijdag 2 en 
donderdag 15 november

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 zaterdagen 
3 en 17 

november 
open van  

9 tot 12 uur

tOerISme HerentaLS
Gesloten op donderdag 1, vrijdag 2 en 
donderdag 15 november

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
Gesloten op donderdag 1, vrijdag 2 en 
donderdag 15 november

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
Tijdens de herfstvakantie zijn op maandag 29, dinsdag 30 en woensdag 31 oktober en op vrijdag 2 november alle baden open van 14 tot 21 uur. 
Op donderdag 1 november zijn de baden open van 9 tot 17 uur.

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

SCHaatSBaan

SCHaatSBaan BLOSO 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


