
Vanaf 1 januari 2013 geldt een nieuwe ‘dresscode’ in de zwembaden 
van het Netepark. Met het oog op de netheid, de hygiëne en de wa-
terkwaliteit in de zwembaden zijn bermuda’s, losse shorts, onder-
goed, strings, rokken, … voortaan niet meer toegelaten. Zwemmen 
kan dus alleen nog in badbak, bikini of een aansluitende zwembroek 
boven de knie, zonder zakken. 

Dit nieuwe voorschrift is noodzakelijk om de hygiëne van het  
zwembadwater te kunnen garanderen. Vroeger zwom men immers 
enkel in badpak en de traditionele zwembroek. Dat is de laatste  
jaren veranderd. Zwemmers gaan steeds meer in shorts, bermuda’s 
en andere kleding het water in. Vooral de inhoud van broekzak-
ken, het dragen van ondergoed en het zwemmen in ongewassen 
 vrijetijdskledij vormen een probleem voor de hygiëne van het zwem-
badwater.

De hygiëne en de kwaliteit van het zwemwater zijn belangrijk voor 
alle bezoekers. De stad vraagt dan ook uw begrip voor het mogelijke 
ongemak dat het nieuwe kledingvoorschrift met zich kan meebren-
gen. 

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

deze maand 
Wetenswaard 2

Wonen 3

Socio 4-5

Programma cc 't Schaliken 6-7

Cultuur - tentoonstellingen 8

Sport 9

Jeugd  9-10

Aankondigingen 11

UiT in Herentals 12

Burgerzaken 13

Nuttige telefoonnummers 14

Spreekuren 15

Openingstijden Stadsdiensten 16

Verantw. uitg.: Jan Peeters, burgemeester - Spoorwegstraat 27, 2200 Herentals Maandelijks informatieblad van het stadsbestuur van Herentals (verschijnt niet in juli en augustus)

januari 2013

Beste mensen,

Elk Nieuwjaar luidt een nieuw begin in, vol goede voornemens en in-
tenties. Ik wens u allen in naam van het stadsbestuur voor 2013 de 

uitvoering van die goede voornemens toe, de realisatie van uw dromen, het inlossen van 
uw verwachtingen en ambities.

Op 2 januari start een nieuwe ploeg mannen en vrouwen aan een nieuwe bestuurs- 
periode van zes jaar in het stadsbestuur, als burgemeester en schepen, als gemeente-
raadslid, OCMW-raadslid of politieraadslid. Zij werden door u verkozen bij de gemeen-
teraadsverkiezingen van 14 oktober, en kregen uw vertrouwen om in de komende jaren 
onze stad richting te geven. Niet altijd een gemakkelijke taak in tijden van economische 
crisis en besparingen allerhande. Ik ben ervan overtuigd dat deze mensen veel energie en 
goede wil zullen steken in het dienen van het algemeen belang van al onze inwoners, in 
het vertegenwoordigen van hun kiezers en in het zoeken naar een oplossing voor de vele 
kleine en grote problemen waarmee een stad als  Herentals zal geconfronteerd worden.

Alvast gezellige feestdagen met uw familie en vrienden toegewenst!

Uw burgemeester, 
Jan Peeters

voorwoord...

STADSkrant
Het stadsbestuur wenst u 

een gelukkig 2013

toegelaten zwemkledij 
in het netepark

toegelaten
zwemkledij

bikini

  

•

  

badpak

aansluitende zwembroek boven de knie, zonder zakken

vanaf 1 januari 2013
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Aankondigingen voor de Stadskrant van 
februari moeten uiterlijk op woensdag 2 januari bij 
de redactie zijn. De redactie heeft het recht 
inzendingen te weigeren, in te korten en te 
wijzigen.
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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

Plannen om de eerste Wereldoorlog te herdenken?

In 2014 start de herdenkingsperiode van honderd jaar Eerste Wereldoorlog. Heemkundige kringen, 
jeugdverenigingen, cultuurmedewerkers, leerkrachten en toeristische organisaties zijn reeds bezig 
met het voorbereiden van herdenkingsactiviteiten. De provincie Antwerpen wil deze initiatieven 
ten volle ondersteunen. Daarom ontwikkelde het projectteam Great War samen met Toerisme 
Provincie Antwerpen (TPA) een onlineleidraad op www.provant.be/antwerpen14-18. Deze lei-
draad helpt u bij de voorbereiding van uw activiteit. De geregistreerde projecten worden boven-
dien opgenomen in een geheel van promotie- en communicatieacties. 

Meer informatie: 
www.provant.be/antwerpen14-18, tel. 03-240 55 62, greatwar@provant.be

11.11.11 ook in Herentals een succes 

Het 11.11.11-comité dankt alle vrijwilligers die dit jaar de handen uit de mouwen staken tijdens 
de verschillende acties. De geldinzameling aan de winkels in Herentals en de deur-tot-deur-actie 
in Noorderwijk brachten 3.864,15 euro op. Een grote toeloop op de brunch bracht 4.493,31 euro 
in het laatje. Het autowassen van KWB Sint-Jan bracht 202 euro op, de verkoop van oude boeken 
in de bibliotheek in juni 3.108,50 euro. Momenteel staat de teller op 11.667,96 euro, maar daar 
moeten de stortingen van gulle Herentalse burgers nog bij opgeteld worden.

Het stadsbestuur wil ook alle vrijwilligers bedanken die zich hebben laten horen tijdens Sing for the 
Climate. Bekijk het resultaat op www.jeugddienstherentals.be/sing-climate-de-film.

damiaanactie 

Op 25, 26 en 27 januari houdt de Damiaanactie haar jaarlijkse campagne. Vrijwilligers trekken 
tijdens die dagen de straat op om stiften te verkopen. Een pakje stiften kost zes euro. U kunt 
ook een gift doen op het rekeningnummer BE05 0000 0000 7575. Giften vanaf 40 euro zijn fis-
caal aftrekbaar. Dit bedrag volstaat om een patiënt te behandelen en een leven te redden. De 
opbrengst gaat naar de strijd tegen armoedeziektes als lepra en tuberculose. Meer informatie 
over de campagne vindt u op www.damiaanactie.be.

Herfst- en Winterwandelingen 

Nog tot 31 maart kunt u elke zondag gratis wandelen onder begeleiding van een gids. De wan-
delingen vertrekken vanuit een Herentalse horecazaak en komen daar ook aan. Op 13 januari 
vertrekt de wandeling aan De Nieuwe Viaduct (Herenthoutseweg 188), op 20 januari aan het 
Schedelhof (Bertheide 12 in Morkhoven) en op 27 januari aan Den Brigand (Bovenrij 59).

De wandelingen vertrekken stipt om 14.30 uur en eindigen tussen 16.30 uur 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 willen 
doen. Inschrijven is niet nodig en deelnemen is gratis. De volledige kalender vindt u op www.
uitinherentals.be/toerisme en in de brochure bij de dienst toerisme.

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

rookmelders ook verplicht
voor huurwoningen
rookmelders zijn al enkele jaren ver-
plicht in alle Vlaamse nieuwbouwwonin-
gen. Vanaf 1 januari 2013 zijn ze ook ver-
plicht in huurwoningen waarvoor een nieuw 
huurcontract wordt afgesloten na 31 decem-
ber 2012. In een private woning die reeds ver-
huurd is en gebouwd werd vóór 1945, moet u een 
rookmelder plaatsen vóór 1 januari 2016. Werd de 
woning na 1945 gebouwd, dan hebt u tijd tot 1 januari 
2019. Als verhuurder bent u verantwoordelijk voor de 
aankoop, de installatie en het onderhoud van de rookmelder. Het Vlaams decreet schrijft een 
optische rookmelder voor die snel en scherp reageert op beginnende branden. 

Nog niet elke huurwoning moet dus op 1 januari 2013 rookmelders hebben. Toch is het raad-
zaam om ook in woningen waar het niet verplicht is, zo snel mogelijk rookmelders te plaat-
sen. Een rookmelder kost slechts tussen de 15 en 25 euro en verdubbelt uw kansen om een 
woningbrand te overleven. Op www.mijnrookmelder.be kunt u voor 21,95 euro een optische 
rookmelder bestellen met een batterij die tien jaar meegaat.

Samenaankoop voor het 
ecologisch na-isoleren 
van buitenmuren
Zijn de muren van uw huis niet goed 
geïsoleerd? Dan ontsnapt er langs deze 
weg heel wat warmte. Als uw dak goed 
geïsoleerd is, is het isoleren van muren 
een volgende stap naar een lagere ener-
giefactuur. Met de modernste tech-
nieken kan dit zeer eenvoudig, zonder 
afbreekwerk. Om de investering te ver-
kleinen, organiseert het stadsbestuur 
een samenaankoop van muurisolatie. 
Zowel het inspuiten van spouwmuren 
met milieuvriendelijke materialen als 
het van buitenaf bij-isoleren van de 
muur behoren tot de mogelijkheden. 
Ook nieuwbouwwoningen komen in 
aanmerking.

U kunt zich vrijblijvend inschrijven op 
www.iok.be of bij de milieudienst. Een 
stuurgroep kiest welke firma’s de iso-
latie mogen leveren. Die stuurgroep, 
die bestaat uit mensen die deelnemen 
aan de samenaankoop, komt samen 
op donderdag 14 maart om 19.30 uur 
in Herenthout. Als u deel wilt uitmaken 
van deze stuurgroep, kunt u dit aange-
ven bij uw inschrijving. De samenaan-
koop verloopt in samenwerking met 
IOK en de gemeenten Grobbendonk, 
Heist-op-den-Berg, Herenthout, Huls-
hout, Nijlen en Vorselaar.

Op dinsdag 22 januari kunt u een 
infoavond bijwonen over deze ac-
tie in cc Zwaneberg (Cultuurplein 1  
in Heist-op-den-Berg). Op dinsdag  
5 februari vindt er een infoavond 
plaats in het Oud rusthuis in Nijlen 
(Statiestraat 13). De infoavonden 
starten om 20 uur en zijn gratis. In-
schrijven is niet nodig.

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

energiezuinig (ver)bouwen: 
wijzigingen voor bouwaanvragen
Grotere korting op onroerende voorheffing vanaf 2013

De Vlaamse regering wil energiezuinige bouwers extra fiscaal belonen. Als u uw woning nog 
beter isoleert dan de wettelijke normen voorschrijven, betaalt u vijf jaar lang slechts de helft 
of misschien helemaal geen onroerende voorheffing. Deze verhoogde korting is afhankelijk 
van het E-peil van de woning en geldt voor bouwaanvragen vanaf 1 januari 2013. Ook als u 
uw huis heel grondig verbouwt of renoveert, komt u in aanmerking voor deze korting. Het is 
dus niet alleen een extra voordeel voor nieuwbouw. 

Verlaagd e-peil vanaf 2014

Vanaf 2014 mag een woning nog maximaal een E-peil halen van E60. Het E-peil is een maat 
voor de energiezuinigheid van een woning. Daarbij wordt niet alleen rekening gehouden met 
de mate waarin de woning geïsoleerd is, maar ook met de energiezuinigheid van de verwar-
mingsinstallatie, de sanitaire installaties en het ventilatiesysteem. Hoe lager het E-peil, hoe 
energiezuiniger een woning. Vandaag mag dit E-peil maximaal E70 bedragen.

Groene energie verplicht vanaf 2014

In nieuwe woningen of woningen die ingrijpend verbouwd worden, moet u vanaf 1 januari 
2014 een minimumhoeveelheid energie uit hernieuwbare energiebronnen gebruiken. Dit 
betekent dat u een van de volgende maatregelen moet opnemen in uw bouwproject: een 
zonneboiler, een pv-installatie (zonnepanelen), een warmtepomp als hoofdverwarmings-
bron, een aansluiting op een systeem van stadsverwarming en -koeling of een deelname 
aan een project voor productie van hernieuwbare energie. Als u ervoor kiest om niet aan 
een van deze maatregelen te voldoen, wordt het maximale E-peil 10 procent strenger (dus 
E50 in plaats van E60). Dit E-peil kunt u bereiken met bijkomende isolatie.

meer informatie

Op www.energiesparen.be vindt u de EPB-wegwijzer en een onlinevragenlijst die aangeeft 
of uw bouwproject al dan niet aan de energieprestatieregelgeving moet voldoen.
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Op stap naar het 
secundair onderwijs
Naar jaarlijkse gewoonte organiseren 
de centra voor leerlingenbegeleiding in 
januari een infoavond voor alle ouders 
van wie het kind in het zesde leerjaar 
zit. U krijgt er informatie om uw kind 
te ondersteunen bij het maken van 
de juiste studiekeuze in het secun-
dair onderwijs. Er is een infoavond op 
maandag 14 januari om 19 uur in zaal 
De Vrede (lichtaartseweg 131 in Olen) 
en op woensdag 16 januari om 19 uur 
in cultuurcentrum ’t Schaliken (Grote 
Markt 35).

Meer informatie: 
VCLB-Kempen Herentals 
(tel. 014-24 70 70) en CLB Kempen van 
het GO! Herentals (tel. 014-21 52 04)

Opgroeien  
met een etiketje ...
We worden om de oren geslagen met 
diagnoses over kinderen. Elke ouder 
kent intussen wel een aantal begrip-
pen als ADHD, autisme, dyslexie, hoog-
begaafdheid en dyspraxie. Op maan-
dag 28 januari om 20 uur kunt u de 
infoavond Opgroeien met een etiketje 
… Over het omgaan met ‘speciale’ kin-
deren bijwonen in de parochiezaal 
van Morkhoven (Goorstraat 1). Anne 
Hermans, klinisch psychologe, schept 
duidelijkheid in de spraakverwarring 
die er heerst rond diagnoses. Aan de 
hand van verhalen uit haar praktijk 
biedt ze een houvast aan ouders. Er is 
ook ruimte voor vragen. De toegang is 
gratis. U moet wel inschrijven voor 26 
januari.

Meer informatie en inschrijvingen: 
Gezinsbond Morkhoven, 
gezinsbond.morkhoven@hotmail.com, 
tel. 014-72 79 21

Wat niet weg is, is gezien!
Jaarlijks doen 80.000 Belgen aangifte van diefstal uit hun wagen. Zo’n diefstal wilt u natuurlijk 
voorkomen. Alles begint met het aannemen van enkele goede gewoonten bij het parkeren.

Waardevolle voorwerpen
Wat niet in de wagen ligt, kan niet gestolen worden. Denk er dus aan uw gsm, gps en porte-
feuille mee te nemen. Wat u niet kunt meenemen, legt u het beste uit het zicht. Maak een 
inventaris van alle waardevolle voorwerpen. Noteer onder meer merk, type en serienummer 
en neem foto’s. Vindt de politie uw spullen terug, dan kan die u opsporen als eigenaar.

Boorddocumenten
Ook uw boorddocumenten zijn waardevol. Gestolen documenten worden gebruikt bij verze-
keringsfraude en autozwendel. Bewaar thuis kopieën van uw boorddocumenten. Via www.
besafe.be/publicaties kunt u een gratis boorddocumentenhouder aanvragen.

toch slachtoffer?
Doe steeds aangifte bij de politie. Blokkeer uw bank- en kredietkaarten (CArD STOP  
070-34 43 44) en uw identiteitsdocumenten (DOC STOP 00800-2123 2123). Breng daarna uw 
verzekeraar op de hoogte.

Meer informatie: www.besafe.be

Inbraak in uw wagen voorkomen?

• Haal er altijd alle waardevolle 
   voorwerpen uit.  
• Vergeet uw boorddocumenten niet. 
• Veeg de zuignapafdruk van uw 
   gps-houder weg. 
• Schakel bluetooth- en wifi-functie 
  uit en sluit goed af. 

                     www.besafe.be

Wat niet weg is, is gezien!
Jaarlijks doen 80.000 Belgen aangifte van diefstal uit hun wagen.

te Gek?!, met kristien Hemmerechts
Kristien Hemmerechts groeide samen op met haar psychisch zieke zus, maar ondervond dat 
er nauwelijks taal was om over de ziekte van haar zus te praten. En wanneer er taal was, ging 
praten moeizaam. Openheid werd ook niet altijd gewaardeerd. In 2004 werd Hemmerechts 
meter van Te Gek?!, dat die taboesfeer wil doorbreken. Op dinsdag 29 januari om 18.30 uur 
kunt u hierover een lezing bijwonen in De fakkel / De Dorpel (Sint-Waldetrudisstraat 37).  
Hemmerechts brengt erg persoonlijke getuigenissen en staat ook stil bij de schuldgevoelens 
waarmee familieleden van psychisch zieke mensen vaak worstelen. En uiteraard treedt zij 
graag in gesprek met het publiek. De lezing is een organisatie van vzw De fakkel in samenwer-
king met Vormingplus Kempen. De toegang is gratis.

Meer informatie: vzwdefakkel@gmail.com

Geheugen en vergeten 
KVlV Antwerpen organiseert een infoavond over de werking van onze hersenen en de invloed 
ervan op ons geheugen. Gastspreker Michael Portzky, neuropsycholoog, vertelt u wat u van een 
normaal geheugen mag verwachten en toont aan dat niet elke vorm van vergeten even erg is. Zo 
hoeft u zich niet onnodig zorgen te maken als u al eens iets vergeet. De infoavond vindt plaats 
op dinsdag 8 januari om 20 uur in cc ’t Schaliken. De toegang is 10 euro (6 euro voor KVlV-leden).

Meer informatie: www.kvlv.be
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Opvoedingsadvies
met triple P 
Vanaf woensdag 30 januari kunt u in 
de bovenzaal van het Oud Gasthuis 
(Nederrij 133/A) terecht voor het op-
voedingsadvies van Triple P. Dat staat 
voor ‘Positive Parenting Program’, een 
programma dat ouders wil leren om op 
een positieve manier met hun kinderen 
om te gaan. De sessies vinden plaats 
op woensdag 30 januari, 6, 20, en 27 
februari, en 6 en 27 maart, telkens van 
9.15 uur tot 11.15 uur. De gratis ouder-
cursus is bestemd voor ouders met kin-
deren tot twaalf jaar.

Meer informatie en inschrijvingen: 
CKG Kinderland, gsm 0491-71 38 15, 
triplep@ckgkinderland.net, 
www.triplep.be

Computerlessen  
voor senioren 
Eind januari organiseert het OCMW op-
nieuw computerlessen voor beginners. 
Acht weken lang volgt u les op maandag 
en woensdag van 9.30 tot 12 uur in Het 
Convent. U oefent op muisbehendig-
heid, maakt kennis met tekstverwer-
king, e-mail en het internet. De lessen 
zijn gratis voor inwoners van Herentals. 
U moet wel vooraf inschrijven.

Meer informatie en inschrijvingen: 
Het Convent, Begijnhof 17, 
tel. 014-28 20 00, 
dienstencentrum@ocmwherentals.be 

Cursus weerbaarheid  
voor vrouwen

Op woensdag 20 februari start het 
stadsbestuur met een cursus weer-
baarheid voor vrouwen. Tijdens de 
cursus leert u zich op een praktische 
en effectieve manier verdedigen, 
waardoor u zich veiliger voelt en uw 
zelfkennis en zelfvertrouwen verbe-
tert. De cursus staat open voor alle vrouwen uit Herentals, Noorderwijk en Morkhoven. De 
acht lessen vinden plaats in zaal ’t Hof (Grote Markt 41), telkens op woensdag van 19 tot 20 uur. 
U kunt het beste schoenen met platte zolen dragen, en kleren waarin u zich goed kunt bewe-
gen. Deelnemen is gratis. Inschrijven kan op www.herentals.be/weerbaarheid-voor-vrouwen 
of bij de dienst preventie.

Meer informatie: dienst preventie, administratief centrum, Augustijnenlaan 30, 
tel. 014-28 50 50, www.thewingrevolution.be

Laat de winter u niet in zijn greep krijgen 

De winter is voor veel mensen een heel zware periode. Niet alleen kost de koude een huis-
houden extra veel geld, ook voelen alleenstaande en oudere mensen zich tijdens de donkere 
maanden sneller eenzaam. De sociale dienst van het OCMW en dienstencentrum ’t Convent 
kunnen u helpen, tips geven en doorverwijzen. 

enkele tips:
• Contacteer de Belbus van De lijn of een mindermobielencentrale als u ergens naartoe moet.
• Zorg dat u gezien wordt: draag een fluovestje op de fiets.
• Sommige thuiszorgdiensten doen uw boodschappen.
• Sommige klusjesdiensten maken uw (voet)paden sneeuw- en ijsvrij.
• Vraag een verwarmingstoelage aan en een budgetmeter voor gas en elektriciteit.
• CO- en rookmelders kunnen uw leven redden.
• Houd uzelf warm en eet elke dag een warme maaltijd.
• U moet ook in de winter veel drinken, maar alcohol is geen goede keuze.
• In Herentals zijn verschillende ontmoetingsplaatsen waar u naartoe kunt.

Kent u gezinnen of alleenstaanden die het moeilijk hebben? Verwijs hen door naar het OCMW 
of meld het ons, zodat wij kunnen nagaan hoe we kunnen helpen.

Wie hulp zoekt, kan terecht bij:
• de sociale dienst van het OCMW, Nederrij 133/A, tel. 014-24 66 66, open elke werkdag van  

9 tot 11.45 uur en maandagavond van 18 tot 19 uur
• dienstencentrum ’t Convent, Begijnhof 17, tel. 014-28 20 00, open elke werkdag van 9 tot  

17 uur.

Vraag de folder over de winter aan via dienstencentrum@ocmwherentals.be.

Familiegroep Vlaamse alzheimer Liga 

De familiegroep van de Vlaamse Alzheimer liga komt samen op woensdag 9 januari om 14 uur 
in WZC Sint-Anna (Vorselaarsebaan 1). Partners, kinderen en vrienden van mensen met de-
mentie kunnen elkaar hier ontmoeten, hun verhaal vertellen en ervaringen uitwisselen. Deze 
maand gaat het over het koesteren van mooie momenten tijdens de ziekteperiode. Vooraf 
inschrijven is niet nodig. Deelnemen is gratis.
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PROGRAMMA CC 'T SCHALIKEN

esmé Bos en Bart Voet
Duveltjeskermis
Zaterdag 12 januari om 20 uur 
in de schouwburg

Na tien jaar staat Esmé Bos opnieuw op 
de planken met Duveltjeskermis, een mu-
ziekprogramma voor jong en oud met 
halfvergeten liedjes van lang geleden. Het 
programma grasduint in werk van George 
Gershwin, Marlene Dietrich, Edith Piaf, 
Sidney Bechet en Walt Disney. Esmé Bos 
heeft voor haar programma een aantal 
geweldige muzikanten rond zich verza-
meld, onder wie Sam Vloemans, die al 
een paar keer te gast was in ’t Schaliken. 

Toegang: 16 euro / 13 euro 
(Vriendenprijs)

Bert Broeckaert 
Dood en religies
Dinsdag 15 januari om 20 uur 
in kasteel le Paige

Alle culturen ken-
nen rituelen en 
tradities rond het 
verlies van naas-
ten. Hoe in onze 
streken wordt 
omgegaan met 
de dood is be-
kend. Maar hoe 
begraven moslims hun doden? Is er een 
hiernamaals in het boeddhisme? Hoe 
gaan hindoes en joden om met het ver-
lies van een familielid? Op deze en andere 
vragen zal Bert Broeckaert een antwoord 
geven. Bert Broeckaert is godsdienstwe-
tenschapper en ethicus. Deze lezing hoort 
bij de tentoonstelling Van de koele meren 
des doods in kasteel le Paige.

Toegang: 8 euro / 5 euro (Vriendenprijs)

Peter merckx en rembert de Smet
feestoog
Donderdag 3 januari om 14.30 uur in de schouwburg

Peter Merckx en rembert De Smet loodsen u 
door alle noodzakelijke voorbereidingen om van 
een feest een geslaagd feest te maken. Ze han-
teren een feilloos gevoel voor timing, ontwik-
kelen ijzersterke visuele vondsten en munten uit 
in woordspelingen en grapjes die de meest ge-
haaide reclamemaker doen verbleken. De feest-
meesters brengen eigen liedjes en teksten en 
vullen die aan met enkele onmiskenbare hits van 
onder anderen Jaap fischer, K3 en rob De Nijs.

Toegang: 10 euro / euro 7 (Vriendenprijs)

de maan 
De piano (3+)
Zondag 6 januari om 14.30 uur 
in de schouwburg

1709. In opdracht van de Italiaanse familie De 
Medici brengt Bartolomeus Cristofori de vier 
eerste piano’s op de wereld. Alle vier uitmun-
tend, alle vier uniek, alle vier met een ivoren klavier en geboren voor een roemrijke toekomst. En 
dan verdwijnt een van de piano’s uit het zicht van de geschiedenis. Tot vandaag … 2013. In een 
unieke voorstelling vertelt die ene piano een eigenzinnig en ontroerend verhaal. Over landsgren-
zen, continenten en drie eeuwen heen. Terwijl Seppe Gebruers de compositie van Jef Neve live 
brengt, brengen twee poppenspelers met meer dan vijftig staafpoppen het verhaal tot leven.

Toegang: 8 euro / 5 euro (Vriendenprijs)

Geert de Weyer 
Nou moe: duizend bommen en granaten? 
Dinsdag 8 januari om 20 uur in de lakenhal

Geert De Weyer is niet alleen een gepassioneerd 
stripliefhebber maar tegelijk een autoriteit in de 
wereld van de strips. Gewapend met vakkennis 
en een ongebreideld enthousiasme maakt hij zijn 
buitengewoon illustratieve lezing tot een leerrijke 
en boeiende ervaring. In Nou moe … heeft hij het 
over de evolutie van de hedendaagse Belgische 
strip en de evolutie van de vrouw in de strip. 

Toegang: 8 euro / 5 euro (Vriendenprijs)

alex agnew 
Interesting Times  
Woensdag 9 januari om 20 uur in de schouwburg
Donderdag 10 januari om 20 uur in de schouwburg

UITVERKOCHT
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PROGRAMMA CC 'T SCHALIKEN

kamerfilharmonie Vlaanderen
o.l.v. Herman engels
Nieuwjaarsconcert 
Zaterdag 19 januari om 20 uur in de schouwburg

UITVERKOCHT

Braakland/zheBilding    
Dwaallicht
Donderdag 24 januari om 20 uur in de schouwburg (inleiding om 19.15 uur)

Dwaallicht was dé hit van de Zomer van 
Antwerpen 2010. Daarna kende de voor-
stelling een even succesrijke zaaltournee. 
Speciaal voor de nieuwjaarsperiode wordt 
dit kerstverhaal een laatste keer herno-
men. laarmans, de held met dienst, wordt 
op weg naar huis aangesproken door drie 
'zwartjes' die vruchteloos op zoek zijn naar 
de knappe Maria Van Dam. laarmans’ ver-
woede pogingen om hen de weg uit te leg-
gen, zijn besluit om de drie in eigen persoon 

te begeleiden, het onderhandelen over het al dan niet aanschaffen van een ruikertje bloemen: het 
is allemaal koren op onze molen. 

Spel: Warre Borgmans
Muziek: Ephraïm Cielen, Gunter Nagels, rudy Trouvé, Tim liebaert en Youri Van Uffelen

Toegang: 16 euro / 13 euro (Vriendenprijs)

Okidok 
Slips Inside
Zaterdag 26 januari om 20 uur in de schouwburg 

Okidok behoort al jaren tot de top van de interna-
tionale humoristische circusacts. Pierrot en Marcel 
hebben lichamen om van te dromen: gespierd, ele-
gant, knap en vaardig. Met een sterke demonstra-
tie willen ze iedereen van hun kunnen overtuigen. 
In een voortdurende strijd proberen ze elkaar te 
overtroeven met uitzonderlijke krachttoeren en be-
hendigheidsoefeningen. De flaters van Pierrot en de 
blunders van Marcel leveren heerlijk hilarisch bewe-
gingstheater op.

Toegang: 14 euro / 11 euro 
(Vriendenprijs)

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

tot altijd
Dinsdag 29 januari om 20 uur 
in de schouwburg

Tot altijd is een 
Belgische film uit 
2012 van regis-
seur Nic Baltha-
zar, gebaseerd op 
het verhaal van 
Mario Verstraete. 

Thomas en Mario zijn beste maten 
voor het leven. Nadat Thomas ontdekt 
dat Mario MS heeft, maakt hij de af-
takeling van zijn vriend van dichtbij 
mee. Mario ijvert jarenlang voor een 
wet op legale euthanasie. Van zodra 
zijn leven die naam niet meer waard is, 
moet Thomas hem helpen naar deze 
nooduitgang. Tot altijd vertelt het ver-
haal van deze bijzondere bende die sa-
menkwam rond deze strijd op leven en 
dood, en van een uitzonderlijke vriend-
schap. 
 
Toegang: 5 euro / 3,50 euro 
(Vriendenprijs)

the Iron Lady 
Woensdag 30 januari om 14.30 uur 
in de schouwburg

The Iron Lady is 
een Britse film  
uit 2011 van re-
gisseur Phyllida 
lloyd, een biopic 
over het leven 
van Margaret 
Thatcher. The Iron 
Lady vertelt het 
indrukwekkende 
verhaal van de eerste vrouwelijke Britse 
premier en de strijd die zij voerde om 
gehoord te worden in een wereld gedo-
mineerd door mannen. Een verrassend 
en intiem portret van een bijzondere en 
complexe vrouw, met een alles overstij-
gende rol van Meryl Streep als The Iron 
lady. Ze won er terecht een Oscar voor.

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

FILM
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koop uw tickets online
U kunt vanaf nu online tickets bestellen 
voor voorstellingen van cultuurcentrum 
’t Schaliken. Op de homepage van www.
schaliken.be staat een knop “Koop on-
line tickets”. Als u hierop klikt, kunt u uw 
voorstelling(en) kiezen. Vul uw gewenste 
aantal tickets en de prijsgroep in en klik 
op “bestellen”.

Om tickets te kunnen bestellen, heeft u 
een gebruikersnaam en wachtwoord no-
dig. Deze kunt u aanmaken via de web-
site. Als u op deze manier tickets bestelt, 
kunt u meteen online de betaling doen 
met bancontact. Als de betaling in orde 
is, krijgt u een aantal dagen later uw tic-
kets in de bus. 

Mocht u problemen ondervinden met het online reserveren of bij het aanmaken van een ge-
bruikersnaam, dan kunt u ons contacteren via cultuurcentrum@herentals.be of 014-28 51 33.

Curieus 
Nero verzameld
Van zaterdag 5 januari tot en 
met zondag 27 januari
Open op woensdag, donderdag, vrijdag, 
zaterdag en zondag van 14 tot 17 uur
lakenhal

België is in het buitenland niet alleen bekend om zijn bier, frieten en chocolade, maar ook om 
zijn strips. Belangrijke exportproducten in dit genre zijn Kuifje, Suske en Wiske, De Smurfen en 
lucky luke. Ook Nero behoort met figuren als Madam Pheip, Adhemar, Petoetje en Petatje 
tot het Belgische gemeengoed. De tentoonstelling Nero verzameld is een ode aan de bekende 
stripreeks en haar tekenaar Marc Sleen. Curieus maakte een overzicht van de avonturen van 
Nero vanaf 1947, toen de reeks nog De Avonturen van Detective Van Zwam heette. De toegang 
is gratis.

theaterling – de vinger en de mond 
In den beginne was er niets … Buiten God en een idee. en God vond dat te donker en maakte 
licht. Dat gebeurde op de eerste dag. De tweede dag maakte God een uitspansel. Dat uitspan-
sel scheidde Hij van de aarde en doopte het: hemel. God beleefde nog drie creatieve dagen 
en bereikte Zijn hoogtepunt op de zesde dag … Toen schiep God Adam en Eva. Wie zijn zij? 
Waar komen zij vandaan? Verwarring alom en onenigheid troef! Verdeeldheid heerst onder 
de engelen.

De vinger en de mond is een stuk van Dimitri leue. Michai Geyzen zorgde voor de tekst-
bewerking en de regie. U kunt de voorstelling bijwonen in de kamertheaterzaal van 
’t Hof op 18, 19, 25, 26 en 31 januari en 1 en 2 februari, telkens om 20 uur en op zondag  
27 januari om 15 uur. Het theaterstuk loopt in samenwerking met Theaterspektakel - stadsthe-
ater Herentals.

Meer informatie en tickets: 
www.theaterspektakel.be of 
via cc ’t Schaliken, tel. 014-28 51 30

CUlTUUr

monumental vzw
Van de koele meren 
des doods
Van zaterdag 12 januari tot en 
met zondag 3 februari
Open op woensdag, donderdag, vrijdag, 
zaterdag en zondag van 14 tot 17 uur
Kasteel le Paige

Vroeger was de dood manifest aan-
wezig in het straatbeeld: een huis met 
een sterfgeval werd met dieppaars om-
floerst, voorbijgangers bogen het hoofd 
voor een rouwstoet en begraafplaatsen 
waren grafcomplexen met mausolea en 
praalgraven. De confrontatie met de 
eindigheid resulteerde vaak in beklij-
vende kunst. 

In schilderijen, foto’s, sculpturen, video-
werk en installaties tonen hedendaagse, 
internationale kunstenaars hoe zij met 
het thema dood en verlies omgaan. 
Deze expositie wordt speciaal voor  
’t Schaliken hernomen na een succes-
volle periode in de Sint-Bernardusabdij 
van Bornem.

De toegang is gratis.
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Meer informatie
Sportdienst, De Vossenberg, Markgravenstraat 93, tel. 014-28 52 50, sportdienst@herentals.be

nieuwe reeks zwemlessen
Op maandag 18 februari start de sportdienst met zwemlessen voor baby’s, peuters, kleuters, 
kinderen en volwassenen. Een zwemreeks bestaat uit tien lessen. Kinderen en volwassenen kun-
nen in groep of individueel deelnemen. Inwoners van Herentals kunnen zich inschrijven vanaf 
maandag 21 januari op www.uitinherentals.be/zwemlessen.

 

Sporten na het werk – zumba 
Wilt u graag na het werk een uurtje sporten en meteen verlost zijn 
van alle stress? Dan bent u bij de sportdienst aan het juiste adres. 
Op donderdag 10 januari start de sportdienst met zumbalessen. 
Tien weken lang kunt u elke donderdag van 17 tot 18 uur terecht 
in sportcentrum De Vossenberg om de benen los te gooien voordat 
u aan uw huishoudelijke taken begint. Deelnemen kost 6 euro per 
les. Schrijf u snel in op www.uitinherentals.be/sport-na-het-werk.

Sportelen voor senioren: beweeg zoals je bent 
In januari start de sportdienst met de derde reeks 
van het beweegproject voor de fitte senior. Onder 
begeleiding van een sportanimator kunt u elke 
woensdag van 10 tot 11 uur met gelijkgezinde 
vijftigplussers meedoen aan een waaier van acti-
viteiten. De meest uiteenlopende kracht- en lenig-
heidsoefeningen komen aan bod, aangepast aan 
uw eigen niveau. Kom zeker eens een kijkje nemen 
in De Vossenberg.

Sportkampen krokusvakantie 
Van 11 tot 15 februari kunnen kinderen en jongeren vanaf zes jaar deelnemen aan sportkampen. 
Meer informatie vindt u op www.uitinherentals.be/sportkampen.

Oproep kandidaten kampioenenhuldiging 2012 
Elk jaar huldigt de sportraad de sportkampioenen van het afgelopen jaar. Als u een Belgische 
titel behaalde of een podiumplaats op een Europees of wereldkampioenschap of op de Olym-
pische of Paralympische Spelen, dan mag u zich aanmelden en komt u in aanmerking voor de 
titel van sportlaureaat of -laureate 2012. Voor de jeugd wordt dit nog uitgebreid met de titel 
van Vlaams, provinciaal of regionaal kampioen of een podiumplaats op een Belgisch kampi-
oenschap. U kunt zichzelf kandidaat stellen tot 8 januari. De kampioenenhuldiging vindt plaats 
op 8 maart in cc ’t Schaliken.

SPOrT

Joggen voor beginners
Op woensdag 30 januari start de Jog-
club Herentals met een nieuwe reeks 
joggen voor beginners. lesgeefster 
Mieke Boeckx schreef een programma 
waarmee beginnende joggers in tien 
weken tijd vijf kilometer leren joggen. 
De lessen vinden plaats op woens-
dag om 19 uur in het BlOSO-centrum. 
Deelnemen kost 30 euro. In de prijs is 
een boek met informatie inbegrepen. 
CM-leden krijgen, na het behalen van 
hun diploma, 10 euro terugbetaald. In-
schrijven kan tijdens de eerste les vanaf 
18.45 uur of op www.miekeboeckx.be.

Meer informatie: 
Mieke Boeckx, miekeboeckx@skynet.be

taichi chuan 
Taichi chuan is een Chinese bewegings-
leer die de gezondheid kan bevorderen 
en u helpt om u lichamelijk en geestelijk 
te ontspannen. Op woensdag 9 januari 
is er om 20.45 uur een gratis proefles 
in het Instituut van de Voorzienigheid 
(Wolstraat 27).

Meer informatie: 
Inge Van den Eynde, tel. 014-51 98 20, 
www.shangri-la.be
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de Grabbelpas! Wat is dat?
Vervelen uw kinderen zich wel eens tijdens de korte schoolvakanties 
of bent u op zoek naar leuke creatieve activiteiten of workshops? Het 
programma van de Grabbelpas is er voor alle drie- tot twaalfjarigen 
(geboortejaar 2001-2010) en biedt creativiteit, educatie, cultuur, 
sport en spel. De activiteiten zijn in handen van ervaren begeleiders 
en de kinderen zijn verzekerd tegen ongevallen. Met de Grabbelpas 
krijgt uw kind ook nationale kortingen, onder andere in pretparken, 
musea, jeugd- en sportcentra.

De Grabbelpaswerking vindt plaats op werkdagen van de korte schoolvakanties. Er kan telkens 
maar een beperkt aantal kinderen deelnemen aan de activiteiten. Snel inschrijven is dus de 
boodschap. De inschrijvingen starten meestal twee weken voor de vakantieperiode. De kinde-
ren die het voorbije jaar een Grabbelpas hadden, krijgen alle info per mail of per post. Voor alle 
anderen is deze info te vinden op www.jeugddienstherentals.be. Sfeerbeelden van de voorbije 
activiteiten kunt u bekijken op www.facebook.com/jeugddienst.herentals.

Om deel te nemen aan de activiteiten moet uw kind een Grabbelpas hebben. Deze pas kost  
4 euro en is geldig van de krokusvakantie tot en met de kerstvakantie. Bij de aankoop van een 
Grabbelpas krijgt uw kind een zwembeurt in het Netepark cadeau. De Grabbelpas is strikt per-
soonlijk; hij mag dus niet door iemand anders gebruikt worden. Als u een Vrijetijdspas hebt, dan 
krijgt u 50 procent korting op de aankoop van de Grabbelpas en op de prijs van de activiteiten.

De Grabbelpas voor 2013 is te koop bij de jeugddienst in het Stadspark. U kunt alle nodige gege-
vens doorgeven via het aanvraagformulier op www.jeugddienstherentals.be/bestellen-grabbel-
pas. De jeugddienst zorgt ervoor dat de Grabbelpas zo snel mogelijk klaar ligt om afgehaald te 
worden.

In de krokusvakantie trappen we het nieuwe Grabbelpasjaar af in het thema Reis rond de wereld. 
Naar goede gewoonte gaan we knutselen, spelen, dansen en op uitstap.

nieuw ProSWaPjaar van start in de krokusvakantie 
Vanaf 1 januari kunt u een nieuwe ProSWAPpas kopen. 
Met deze pas kunnen alle jongeren geboren tussen 1997 
en 2001 deelnemen aan ProSWAPactiviteiten tijdens de 
schoolvakanties. De pas kost 4 euro. U kunt hem bestel-
len via www.jeugddienstherentals.be/bestellen-proswap-
pas. Vergeet geen pasfoto mee te brengen als u uw pas 
komt afhalen, want de ProSWAPpas is strikt persoonlijk.

Voor de krokusvakantie vliegen we er al stevig in. Een ac-
tiviteit met snelheid waar lef voor nodig is. Meer informatie vindt u begin januari op www.
jeugddienstherentals.be.

JEUGD

Fuifdagen in zaal ’t Hof
Zaal ’t Hof is in het voorjaar en het na-
jaar vaak wekenlang volgeboekt. Dit 
maakt het moeilijk voor jeugdvereni-
gingen om op korte termijn fuifdata 
vast te leggen. 

Het stadsbestuur reserveert daarom 
zes weekends tijdens de maanden 
september, november, februari, maart 
en april waarin de jeugdverenigingen 
voorrang krijgen bij het boeken van 
zaal ’t Hof. De precieze data kunt u  
opvragen bij de jeugddienst. De avon-
den die niet door de jeugdvereni-
gingen vastgelegd worden, kunnen  
door andere verenigingen ingevuld 
worden. 

Ook buiten de gereserveerde week-
ends kan de jeugd fuiven organiseren 
in zaal ’t Hof. De aanvragers moeten 
dan wel de normale huurregeling vol-
gen en een jaar vooraf reserveren.

Volgende  
jeugdraadvergadering
Jongeren tussen 16 en 35 jaar die wil-
len meepraten over het jeugdbeleid in 
Herentals zijn welkom op de algemene 
vergadering van de jeugdraad. Die 
vindt plaats op donderdag 31 januari 
om 19.30 uur in de vergaderzaal van de 
jeugddienst.

Meer info: 
voorzitter@jeugdraadherentals.be,  
www.jeugdraadherentals.be

De inschrijvingen voor de Grabbelpas en de ProSWAPpas starten op maandag 28 januari  
om 17 uur, zowel online als aan de balie van de jeugddienst. Vanaf dinsdag 29 januari  
kunt u ook telefonisch inschrijven. Het volledige programma verschijnt binnenkort op  
www.jeugddienstherentals.be.

Online inschrijven, hoe werkt dat?

Surf naar www.jeugddienstherentals.be. Onder het linkermenu vindt u het Grabbelpas- en 
ProSWAPlogo. Een klik op uw voorkeur brengt u naar het juiste inschrijvingsformulier. langs 
deze weg kunt u ook een Grabbelpas of ProSWAPpas voor 2013 bestellen.

Meer informatie

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

tine ruysschaert brengt
de Beatrijslegende 
in woord en muziek 

De Middelnederlandse Beatrijslegen-
de, een verhaal uit de dertiende eeuw, 
maakt onbetwist deel uit van ons  
cultureel erfgoed. Beatrijs is een  
jonge zuster-kosteres. Na lang aarze-
len laat zij de sleutel van de sacristie en 
haar habijt achter bij het Maria-altaar 
en vlucht naar haar geliefde ... 

Actrice Tine ruysschaert brengt dit 
stuk opnieuw tot leven in een indruk-
wekkende monoloog. Hierbij wordt  
zij vergezeld door twee zangeressen, 
Els Wollaert en Annelies Coene, die  
het verhaal begeleiden met mid-
deleeuwse liederen. Deze voorstel-
ling vindt plaats op zondag 20 januari  
om 15 uur in de Sint-Niklaaskerk in 
Morkhoven. 

Kaarten kosten 8 euro in voor-
verkoop en 10 euro aan de  
kassa. Houders van een Vrijetijdspas 
betalen slechts 4 euro. Kaarten zijn  
verkrijgbaar bij Toerisme Herentals 
(Grote Markt 35), in het Sint-Baafshuis 
(ring 9, Noorderwijk) of via overschrij-
ving op rekening 733-3311205-43 met 
vermelding van naam en aantal tickets. 

Deze voorstelling is een organisatie 
van het Davidsfonds Noorderwijk-
Morkhoven in samenwerking met Hei-
lige Huisjes.  

Vijftig jaar kWB Sint-Jan en
vijfentwintigste kerstboomverbranding
Op zaterdag 12 januari vindt de vijfentwintigste kerstboomverbranding plaats op het plein aan 
Krakelaarsveld en Veldhoven. Bovendien viert KWB Sint-Jan die dag zijn vijftigjarig bestaan. Vanaf 
19 uur is iedereen welkom om mee te genieten van de warmte en gezelligheid rond het kerstvuur. 
De opbrengst gaat naar een goed doel.

Meer infomatie: Alfons Horemans, tel. 014-21 43 37, gsm 0497-26 27 16, alfons.horemans@skynet.be

Cursus digitale fotografie 
Vzw Kreatief organiseert een cursus digitale fotografie. U leert er onder meer hoe u een programma 
kunt installeren op de computer en hoe u foto’s kunt bewerken, opslaan en bewaren. U moet zelf een 
fototoestel en bijbehorende snoeren meebrengen. De cursus start op 9 januari en bestaat uit zes les-
sen, telkens op woensdagvoormiddag van 9 tot 11.30 uur. Deelnemen kost 17 euro voor leden.

Meer informatie en inschrijvingen: 
vzw kreatief, Grote Markt 25, tel. 014-23 12 77, kreatief.herentals@skynet.be 

de wereld op uw bord  
Op dinsdag 8 januari om 14 uur neemt Joeri Cortens van Natuur-
punt Educatie u mee op een culinaire wereldreis. Hij belicht de 
link tussen eerlijke koffie en biodiversiteit, tussen ecologische 
rijstvelden en ‘ooievaars zonder grenzen’. De lezing vindt plaats 
in Het Convent (Begijnhof 17) en is een organisatie van Grijze 
Panters in samenwerking met Vormingplus Kempen. 

Meer informatie: Ruf Van Cauter, tel. 014-21 12 69

In the Spotlight: notaris Walter Vanhencxthoven  
In the Spotlight is een nieuw initiatief van het HuisvandeMens Herentals en de Herentalse 
Vrijzinnige Vereniging. Om de drie maanden staat een persoon of een onderwerp in de schijn-
werpers in het HuisvandeMens (lantaarnpad 20). Op dinsdag 29 januari om 20 uur bijt notaris 
Walter Vanhencxthoven de spits af. Hij gaat dieper in op onder andere schenkingen, testamen-
ten en samenwonen. Daarna is er gelegenheid om vragen te stellen. De toegang is gratis.

Meer informatie: HuisvandeMens, tel. 014-58 92 90, herentals@demens.nu

Schrijfworkshops in Herentals  
Jeugdauteur Aag Vernelen organiseert workshops voor schrijfliefhebbers in Herentals. U kunt kie-
zen voor een korte kennismakingscursus of voor langere trajecten prozaschrijven of schrijven voor 
kinderen. Ook autobiografisch schrijven en schrijven voor eerste lezers behoren tot het aanbod.

Meer info: www.aagvernelen.be, aagvernelen@gmail.com, gsm 0477-60 08 01

nieuwjaarsconcert koninklijke muziekkapel  
Op donderdag 17 januari speelt de Koninklijke Muziekkapel van de Gidsen een nieuwjaarscon-
cert in cc ’t Schaliken. Dirigent is luitenant-kapelmeester Yves Segers. De opbrengst van het con-
cert gaat naar het Olivia Hendrickx research fund, revalidatiecentrum Pulderbos, de Zuidkem-
pische Werkplaatsen en vzw Iona. Het concert begint om 20 uur.

Meer informatie en tickets: 
29 Bataljon Logistiek, tel. 014-50 85 09, 29bnlog-communicatie@mil.be
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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.

Wo 02/01 rAAD Gemeenteraad / raadzaal administratief centrum,  
Augustijnenlaan 30 / 20 uur

Do 03/01 SENIOR Grijze Panters – Feestoog / cc ’t Schaliken / 14.30 uur /  
Info: Ruf Van Cauter, tel. 014-21 12 69

MUZIEK
HUMOr 

Peter Merckx en rembert De Smet – feestoog / cc ‘t Schaliken 
/ 14.30 uur

Van 05/01
tot 27/01

TENTOON Curieus – Nero verzameld / lakenhal / op woensdag, donderdag, 
vrijdag, zaterdag en zondag van 14 tot 17 uur

Zo 06/01 UIT Herfst- en Winterwandeling / … / Van 14.30 tot 16.30 uur

THEATEr De Maan – De piano (3+) / cc ‘t Schaliken / 14.30 uur

Di 08/01 WOOrD Geert De Weyer - Nou moe: duizend bommen en granaten?/  
lakenhal / 20 uur

INFO Geheugen en vergeten / cc ’t Schaliken / 20 uur

INFO Grijze Panters – De wereld op je bord / Het Convent, Begijnhof 17 / 
14 uur 

Wo 09/01 HUMOr Alex Agnew - Interesting Times / cc ‘t Schaliken / 20 uur /  
UITVERKOCHT

SOCIO familiegroep Vlaamse Alzheimer liga – Mooie momenten  
koesteren / WZC Sint-Anna / Van 14 tot 16 uur

Do 10/01 HUMOr Alex Agnew - Interesting Times / cc ‘t Schaliken / 20 uur /  
UITVERKOCHT

Za 12/01 UIT Kerstboomverbranding KWB Sint-Jan / Hoek Krakelaarsveld en 
Veldhoven / 19 uur

MUZIEK Esmé Bos en Bart Voet – Duveltjeskermis / cc ‘t Schaliken / 20 uur 

Van 12/01
tot 03/02

TENTOON Monumental vzw – Van de koele meren des doods / Kasteel le Paige 
/ op woensdag, donderdag, vrijdag, zaterdag en zondag van 14 tot 
17 uur

Zo 13/01 UIT Herfst- en Winterwandeling / De Nieuwe Viaduct,  
Herenthoutseweg 188 / Van 14.30 tot 16.30 uur

TUIN De Volkstuinen – jaarvergadering / Scheppersinstituut / 10 uur

Di 15/01 WOOrD Bert Broeckaert – Dood en religies / kasteel le Paige / 20 uur 

Wo 16/01 INFO Op stap naar het secundair onderwijs / cc ’t Schaliken / 19 uur 

INFO Markant – rondleiding achter de schermen van het ziekenhuis / 
AZ Sint-Elisabeth / 20 uur / Info: fannyderidder@telenet.be

Do 17/01 CONCErT Nieuwjaarsconcert Koninklijke Muziekkapel van de Gidsen /  
cc ’t Schaliken / 20 uur

SENIOR Grijze Panters – Natuurwandeling / 14 uur / Info: Ruf Van Cauter, 
tel. 014-21 12 69

rAAD Milieuadviesraad / Administratief centrum, Augustijnenlaan 30 
/ 20 uur

Vr 18/01 THEATEr Theaterling – De vinger en de mond / Zaal ’t Hof, Grote Markt 41 
/ 20 uur 

VrOUW / Vrouwenraad – Algemene vergadering en jaaroverzicht /  
fundatiehuis, Begijnhof / Van 13.30 tot 16.30 uur /  
Info: Louisa van Sand, gsm 0478-60 23 03

WErElD-
MUZIEK

Kroke en Tindra / CC Zwaneberg Bergstraat z/n,  
2220 Heist-op-den-Berg / 20 uur

Za 19/01 THEATEr Theaterling – De vinger en de mond / Zaal ’t Hof, Grote Markt 41 
/ 20 uur 

FIETS fietsgraveren / Verkeerspark, Vorselaarsebaan / Van 13 tot 16 uur

KLASSIEK Kamerfilharmonie Vlaanderen o.l.v. Herman Engels – Nieuwjaars-
concert / cc ‘t Schaliken / 20 uur / UITVERKOCHT

Zo 20/01 UIT Beatrijs, een Marialegende door Tine ruysschaert /  
Sint-Niklaaskerk in Morkhoven / 15 uur

UIT Herfst- en Winterwandeling / Schedelhof, Bertheide 12 /  
Van 14.30 tot 16.30 uur

SPOrT Veldloop van AC Herentals / Het Netepark, Vorselaarsebaan 56 / 
Van 12.30 tot 16 uur / Info: www.acherentals.be

Di 22/01 BlOED Bloedinzameling rode Kruis / Parochiezaal Morkhoven, Goor-
straat 1 / Van 17.30 tot 20.30 uur

Do 24/01 THEATEr Braakland/ZheBilding – Dwaallicht / cc ‘t Schaliken / 20 uur 
(inleiding om 19.15 uur)

Vr 25/01 THEATEr Theaterling – De vinger en de mond / Zaal ’t Hof, Grote Markt 41 
/ 20 uur

JAZZ Sensuàl / zaal Ootello, Ezaart 162, Mol / 21 uur

Vr 21/01 UIT Kerstevenement / Academie voor muziek, woord en dans  
(Hikstraat 28) / Van 18 tot 21 uur

Za 26/01 THEATEr Theaterling – De vinger en de mond / Zaal ’t Hof, Grote Markt 41 
/ 20 uur 

HUMOr Okidok – Slips Inside / cc ‘t Schaliken / 20 uur 

Zo 27/01 THEATEr Theaterling – De vinger en de mond / Zaal ’t Hof, Grote Markt 41 
/ 15 uur 

UIT Herfst- en Winterwandeling / Den Brigand, Bovenrij 59 /  
Van 14.30 tot 16.30 uur

Ma 28/01 INFO Opgroeien met een etiketje … Over het omgaan met ‘speciale’ 
kinderen / Parochiezaal Morkhoven, Goorstraat 1 / 20 uur

Di 29/01 INFO Te Gek?!, met Kristien Hemmerechts / De fakkel/De Dorpel,  
Sint-Waldetrudisstraat 37 / 18.30 uur

INFO In the Spotlight: notaris Walter Vanhencxthoven /  
HuisvandeMens, lantaarnpad 20 / 20 uur

FILM Tot altijd / cc ‘t Schaliken / 20 uur

Wo 30/01 SPOrT Start jogcursus voor beginners / 19 uur/ BlOSO-centrum

FILM The Iron Lady / cc ‘t Schaliken / 14.30 uur

Do 31/01 BlOED Boedinzameling rode Kruis / Parochiecentrum Noorderwijk,  
ring 27 / Van 17.30 tot 20.30 uur

THEATEr Theaterling – De vinger en de mond / Zaal ’t Hof, Grote Markt 41 
/ 20 uur 

rAAD Jeugdraad / Jeugddienst, Stadspark z/n / 19.30 uur

UIT Verzet de Stad – Gedichtendag in Herentals / Kasteel le Paige / 
19.30 uur

Vr 01/02 THEATEr Theaterling – De vinger en de mond / Zaal ’t Hof, Grote Markt 41 
/ 20 uur 

Za 02/02 THEATEr Theaterling – De vinger en de mond / Zaal ’t Hof, Grote Markt 41 
/ 20 uur

Verzet de Stad - Gedichtendag in Herentals
Op donderdag 31 januari bent u tijdens Verzet de Stad welkom in kas-
teel le Paige (Nederrij 135) voor de jaarlijkse Gedichtendag. Thema 
van dit jaar is 'muziek'. Op het podium staan onder meer de rockpoëzie 
van The Peer friends en de experimentele JazzMachine. Verder vin-
den we Herentalsenaren Marcel Vermeulen en roel Exelmans terug 
met hun poëtische programma’s. Manu Bruynseraede leest voor uit 
zijn zelfvertaalde Bukowski-gedichten, terwijl een bluesmuzikant hem 
begeleidt. Top of the bill is ongetwijfeld Steven Graauwmans versus 
Radio Carver. In 2006 debuteerde hij met de bundel Uitzicht Lotto. Na 
deze bundel volgde ook Reservisten van maandag. Verzet de Stad be-
gint om 19.30 uur. De toegang bedraagt 5 euro. Studenten en -18-jari-
gen mogen gratis binnen. 

Meer informatie: www.kortsluiting.be
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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 / 
9.30 uur (beginners), 10.30 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 / 
10 uur (beginners) / Info: M. Louise Bertels 
(tel. 014-21 99 79) of rosetta Van de Voorde 
(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

 30/10 Axandro, zoon van Sophie Van Hoeck

 04/11 Nancy, dochter van Pei Na Cheng en Weifeng Xu

 08/11 Mayté, dochter van Eva Kerkhofs en Barry franken

 08/11 Onesinus, zoon van lydia Mensah en Alfred Wiafe

 09/11 Ella, dochter van Kizzy Vanhove en Gunther Van Hoof

 09/11 lien, dochter van Anneliesje Willems en Thomas Van looy

 15/11 Norah, dochter van Jeeraporn Kaewphet en frank Mahieu

 15/11 Juliette, dochter van Marlies Storms en Michaël Mestdagh

 19/11 Elina, dochter an Stefanie Mertens en Sven Demurtas

 19/11 Jack, zoon van Joke Mertens en Nic Van Peer

 19/11 Emile, dochter van Nanou Pollet en Jonathan Dewaegenaere

 21/11 rosanna, dochter van Elke roevens en Koen Van de Weyer

 21/11 Elijado, zoon van Shyhrete Berisha en ramadan Berisha

 27/11 Thionela, dochter van Anke Belza en Kreshnik qokaj

 27/11 Elise, dochter van Inge Bellens en Jeffrey Goossens

 29/11 laure, dochter van Ellen leys en Hans Van den Eynden

 Overlijdens

 07/11 Claire Tant (86), weduwe van August Tegenbos

 12/11 Gaston Belmans (86), echtgenoot van Maria ruts

 12/11 Norbertina Verhaert (90), weduwe van Joannes Van Den Berghe

 14/11 Anita Pees (65), weduwe van Charles Vaes

 19/11 florent Meuris (86), weduwnaar van Maria Heylen

 22/11 Anna Verlinden (91), weduwe van Constant Colpaert

 23/11 Suzanne luyckx (89)

 24/11 Martha Van der linden (95), weduwe van Augustinus Corthout

 28/11 Simone Ooms (64), echtgenote van André Smedts

 03/12 Dionysius Vervoort (93), echtgenoot van Julia Sapion

 Huwelijksaankondigingen

 Petrus Valentijn (Herentals) en Ingrid Verbeeck (Herentals)

 Hassan Said (Duitsland) en rayahine Youssef Hamid (Herentals)

 Huwelijken

 Bjorn De Weerd (Herentals) en Tom Vets (Herentals)

 Steven De Bruyckere (Herentals) en Ya li (Duitsland)

 Heribert Gruss (Duitsland) en Patrick Schevenels (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



januari 2013 15

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 11 uur

Commissie voor Juridische Bijstand
gratis juridisch advies door een advocaat

iedere maandag van 17.30 uur tot 19.30 uur

DEZE ZITDAG GAAT NIET DOOR OP 24 EN 31 DECEMBER.

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

Spreekuren OCmW Herentals
-  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

AANKONDIGINGEN

Uitzonderingen op de wekelijkse  
rustdag voor zelfstandigen in 2013
Herentals, noorderwijk en morkhoven
1.  Verloren Maandag Van 6 tot en met 12 januari
2.  Communiefeesten Van 13 tot en met 19 januari
3.  Valentijn Van 10 tot en met 16 februari
4.  lentekoopdagen Van 10 tot en met 16 maart
5.  Pasen Van 31 maart tot en met 6 april
6.  Shop in Thals Van 7 tot en met 13 april
7.  Braderie Van 23 tot en met 29 juni
8.  Onze-lieve-Vrouw 
 Hemelvaart Van 11 tot en met 17 augustus
9. Najaarshappening Van 15 tot en met 21 september
10. Shop in Thals Van 6 tot en met 12 oktober
11. Allerheiligen / Halloween Van 27 oktober tot en met 2 november
12. Nocturne Van 8 tot en met 14 december
13. Eindejaarsfeesten Van 15 tot en met 21 december
14. X-mas Shopping Van 22 tot en met 28 december
15. Eindejaarsviering Van 29 december tot en met 4 januari

Spaans Hofwijk - ziekenhuis - monumentenomgeving
1. Verloren Maandag Van 6 tot en met 12 januari
2. Valentijnkoopdagen Van 10 tot en met 16 februari
3. Voorjaarskoopdagen Van 17 tot en met 23 februari
4. Voorjaarskoopdagen Van 24 februari tot en met 2 maart
5. Voorjaarskoopdagen Van 3 tot en met 9 maart
6. Voorjaarskoopdagen Van 10 tot en met 16 maart
7. Opruimingsdagen Van 30 juni tot en met 6 juli
8. Opruimingsdagen Van 7 tot en met 13 juli
9. Najaarskoopdagen Van 8 tot en met 14 september
10. Najaarskoopdagen Van 15 tot en met 21 september
11. Najaarskoopdagen Van 22 tot en met 28 september
12. Najaarskoopdagen Van 29 september tot en met 5 oktober
13. Najaarskoopdagen Van 6 tot en met 12 oktober
14. Eindejaarsfeesten Van 15 tot en met 21 december
15. Kerstdag / Oudjaar / 
 Nieuwjaar Van 22 tot en met 28 december

Opheffing van avondsluiting tijdens de braderie van 23 tot en met 
29 juni en tijdens Shop in Thals van 6 tot en met 12 oktober.
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OPenInGStIJden StadSdIenSten
ma dI WO dO Vr za zO

admInIStratIeF CentrUm
Gesloten op dinsdag 25 en woensdag 26 december
Op maandag 24 en 31 december enkel open in de 
voormiddag 

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 dinsdag 25 en woensdag 26 december
Op maandag 24 en 31 december enkel open in de 
voormiddag

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 maandag 24, dinsdag 25, woensdag 
26 en maandag 31 december

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 woensdag 26 december

14.00-16.00 18.00-20.00 10.00-12.00

reCYCLaGePark
Gesloten op dinsdag 25 en woensdag 26 december

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

JeUGddIenSt
Gesloten op dinsdag 25 en woensdag 26 december
Op maandag 24 en 31 december enkel open in de 
voormiddag

09.00-12.30
13.30-16.30
17.30-19.30

09.00-12.30
13.30-16.30

09.00-12.30
13.30-16.30

09.00-12.30
13.30-16.30

09.00-12.30

HUmmeLtJeSHOF
Gesloten van maandag 24 december tot en met 
dinsdag 1 januari

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

SPOrtdIenSt
Gesloten op dinsdag 25 en woensdag 26 december
Op maandag 24 en 31 december enkel open in de 
voormiddag
De Vossenberg: gesloten op 24, 25 en  
31 december en op 1 januari.

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 dinsdag 25 en woensdag 26 december
Op maandag 24 en 31 december enkel open in de 
voormiddag

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 
5 en 19 

januari open 
van 9 tot  

12 uur

tOerISme HerentaLS
Gesloten op dinsdag 25 en woensdag 26 december
Op maandag 24 en 31 december enkel open in de 
voormiddag

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 dinsdag 25 en woensdag 26 december
Op maandag 24 en 31 december enkel open in de 
voormiddag

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

SCHaatSBaan

SCHaatSBaan BLOSO
Gesloten op dinsdag 25 december

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

Het netePark
De zwembaden van het Netepark zijn gesloten op 24, 25 en 31 december en op 1 januari. Van 26 december tot en met 28 december en van 2 januari tot en met  
4 januari is er ochtendzwemmen van 7.30 tot 8.30 uur en middagzwemmen van 12 tot 13 uur in het wedstrijdbad. Van 14 tot 21 uur zijn alle baden open (pretbad in het 
wedstrijdbad en doelgroepenbad van 14 tot 16 uur). Op zaterdag 29 december, zondag 30 december, zaterdag 5 januari en zondag 6 januari zijn alle 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


