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Prettige eindejaarsfeesten voor iedereen

De eindejaarsperiode breekt aan. Voor velen onder ons is dit de gezelligste 
tijd van het jaar. Gezellig winkelen met de vrienden, aangenaam tafelen 
met familie en een kerstconcert of winterwandeling meemaken. Het kan 

in Herentals, want de Keizerstede is ook in de winter een aangename stad, waar winkelplezier, 
amusement en cultuur hand in hand gaan.

Dit jaar breiden we dit plezier nog verder uit met de grote winkelactie in Herentals, Noorderwijk 
en Morkhoven. Zoals u al in de media vernam, kunt u, als u in december winkelt in Herentals, een 
mooie wagen winnen. Met deze actie zetten we Herentals terug op de plaats waar onze stad goed 
in is: als regionale winkelstad met net dat ietsje meer. Iets meer sfeer, iets meer gezelligheid, iets 
meer leven in de brouwerij.

Ik wens iedereen graag een prettig eindejaar toe.

Uw burgemeester, 
Jan Peeters

voorwoord...

STADSkrant
Inzameling van PMD en papier en karton om de drie weken

Vanaf 1 januari 2014 vinden de ophalingen van PMD en papier  
en karton om de drie weken plaats. Dit houdt in dat het aantal 
PMD-ophalingen daalt (van tweewekelijks naar driewekelijks) en het  
aantal papierophalingen stijgt (van vierwekelijks naar drieweke- 
lijks). 

Het gaat om een proefproject van IOK waar ook de gemeenten 
Dessel, Merksplas en Vosselaar reeds aan deelnamen. In deze ge-
meenten reageerden de inwoners positief. De nieuwe manier van 
inzamelen is bovendien goedkoper. De ophaalwagens moeten im-
mers minder kilometers afleggen, wat ook goed is voor het milieu. 
Ten slotte varen ook de ophalers bij het driewekelijks inzamelen van 
papier en karton. Het gewicht per ophaalbeurt daalt, waardoor ze 
minder moeten tillen.

In de week van 9 december valt de ophaalkalender van 2014 in uw 
brievenbus. Hierop kunt u de juiste ophaaldata terugvinden.

Meer informatie

dienst milieu, administratief centrum, Augustijnenlaan 30,  
tel. 014-28 50 50, info@herentals.be
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Aankondigingen voor de Stadskrant van 
januari moeten uiterlijk op maandag 2 december 
bij de redactie zijn. De redactie heeft het recht 
inzendingen te weigeren, in te korten en te 
wijzigen.

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

Strooidienst staat klaar
Tot einde maart van volgend jaar staan de uitvoeringsdiensten vierentwintig uur per dag en 
zeven dagen per week paraat om gladde wegen te bestrijden. De strooidiensten zorgen voor 
de gemeentelijke wegen en fietspaden, de strooidiensten van het Vlaamse Gewest voor de ge-
westwegen (Lierseweg, Poederleeseweg, Lichtaartseweg, Herenthoutseweg, Aarschotseweg, 
Geelseweg, ringlaan, ...). Houd er rekening mee dat het gestrooide zout pas effect heeft als er 
intensief over gereden, gefietst of gestapt wordt.

Omdat Herentals ettelijke kilometers wegen telt en de strooidiensten niet overal tegelijk kun-
nen zijn, gaan ze in fasen te werk. In de eerste fase pakken de strooiploegen de drukste we-
gen en fietspaden aan. Voorrang krijgen de wegen die belangrijk zijn voor de hulpdiensten en 
voor het openbaar vervoer. Ook de parkeerterreinen van bijvoorbeeld het ziekenhuis en het 
rusthuis worden altijd zo snel mogelijk bestrooid. Op schooldagen volgen de strooiploegen 
bovendien andere rondes dan tijdens het weekend of vakanties. In een tweede fase trekken 
de strooidiensten naar de belangrijkste wegen binnen woonwijken en naar plaatsen waar de 
hulpdiensten gladheid gemeld hebben. Pas in de derde fase strooien de diensten op aanvraag.

Vorige winter droegen veel inwoners hun steentje bij door na sneeuwval de stoep voor hun 
woning sneeuw- en ijsvrij te maken. Het stadsbestuur dankt deze mensen en doet een oproep 
om dit te blijven doen. Het is niet alleen een daad van goed burgerschap, het is ook een ver-
plichting die sinds 1942 in onze stad van kracht is.

Ruimtelijk Uitvoeringsplan voor Dompel 
Het stadsbestuur werkt aan een ruimtelijk Uitvoeringsplan (rUP) voor Dompel om de grens 
tussen het industriegebied en de bufferzone vast te leggen. Uit het onderzoek van de stad 
blijkt dat het rUP geen negatieve effecten heeft op mens en milieu. Op 7 oktober 2013 meldde 
de Vlaamse overheid dat ze de motivatie van het stadsbestuur volgt. De stad moet daarom 
geen duur en uitgebreid milieueffectenrapport (Mer) opstellen. U kunt het besluit van de 
Vlaamse overheid nalezen op www.herentals.be/openbare-onderzoeken.

Het openbaar onderzoek naar het voorlopig vastgesteld rUP Dompel loopt van dinsdag 26 
november 2013 tot en met vrijdag 24 januari 2014. U kunt het plan inkijken bij de dienst ruim-
telijke ordening in het administratief centrum of raadplegen op www.herentals.be/openbare-
onderzoeken. Opmerkingen en bezwaren bezorgt u ten laatste op 24 januari 2014 aan de Ge-
meentelijke Commissie Ruimtelijke Ordening (GECORO), Augustijnenlaan 30, 2200 Herentals. 
U moet de schriftelijke bezwaren of opmerkingen aangetekend versturen of tegen ontvangst-
bewijs afgeven bij de dienst ruimtelijke ordening in het administratief centrum.

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

Nieuwe MOBIB-kaarten voor 65-plussers 
De nieuwe MOBIB-kaart van De lijn is een elektronische kaart die vijf jaar geldig blijft. Deze 
kaart vervangt het huidige gratis abonnement voor 65-plussers. Als u 65 jaar of ouder bent, 
krijgt u een brief van De lijn waarin staat hoe u de MOBIB-kaart kunt aanvragen. Als 65-plus-
ser blijft u gratis reizen, maar De Lijn vraagt wel een administratiekost van  
5 euro voor de aanmaak en de verzending van de kaart. Als u de 5 euro betaald 
hebt, valt de MOBIB-kaart maximaal vier weken later in uw brievenbus. Niet 
alle 65-plussers worden gelijktijdig aangeschreven. Dat gebeurt verspreid over 
verschillende maanden. Als u nog geen brief ontvangen hebt, mag u uw Om-
nipas (papieren abonnement) blijven gebruiken, zelfs als de geldigheidsdatum 
verstreken is.

Meer informatie: tel. 070-22 02 00 (€ 0,30/min), www.delijn.be
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Geef uw mening 
over het vernieuwde 
mobiliteitsplan 

In 2002 keurde de gemeenteraad het 
mobiliteitsplan goed. Na meer dan tien 
jaar is het tijd om te bekijken of het 
plan nog voldoet aan de huidige en 
toekomstige verkeerssituatie in Heren-
tals. Voor omvangrijke plannen, zoals 
het mobiliteitsplan, is het belangrijk 
dat de inwoners van Herentals, Noor-
derwijk en Morkhoven inspraak krijgen 
in de opmaak ervan. 

In 2011 kon u uw mening al geven 
over de uitwerkingsnota. Ondertussen 
stelde de stad een ontwerpplan op. Dit 
ontwerpplan kunt u van 16 december 
2013 tot 30 januari 2014 raadplegen 
op www.herentals.be/mobiliteitsplan 
of inkijken bij de technische dienst in 
het administratief centrum. U kunt 
uw opmerkingen tot 30 januari 2014 
schriftelijk bezorgen aan het college 
van burgemeester en schepenen.

Ook de Vlaamse overheid werkt aan 
een mobiliteitsplan waarin het de krijt-
lijnen vastlegt voor het mobiliteitsbe-
leid op middellange (2030) en lange 
termijn (2050). U kunt het Ontwerp 
Mobiliteitsplan Vlaanderen raadple-
gen op www.mobiliteitsplanvlaande-
ren.be of bij de technische dienst in 
het administratief centrum. Tot en met 
12 januari 2014 kunt u uw bedenkin-
gen, bezwaren en verbetersuggesties 
doorsturen via de website of in een 
brief gericht aan Antwoordcode, Mo-
biliteitsplan, DA 853-233-2, 1040 Etter-
beek. een postzegel is niet nodig.

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

Help mee de geschiedenis 
van de Groote Oorlog te registreren

Op zaterdag 14 december organiseert 
de erfgoedcel Kempens Karakter samen 
met de Provincie Antwerpen een collec-
tiedag in Kasteel le Paige (Nederrij 135). 
Tussen 10 en 16 uur kunt u uw verha-
len, voorwerpen, foto’s of documenten 
over de eerste Wereldoorlog gratis laten 
digitaliseren. Specialisten in de eerste 
Wereldoorlog geven u meer uitleg over 
uw materialen, en erfgoedexperten ge-
ven u advies over hoe u de materialen 
goed kunt bewaren. Nadien kunt u uw 

materialen terug mee naar huis nemen. Als u veel materiaal hebt, kunt u het beste vooraf con-
tact opnemen met de erfgoedcel (tel. 014-21 97 00, info@kempenskarakter.be). De verhalen 
en gedigitaliseerde gegevens worden opgeslagen en voor de toekomst bewaard in de centrale 
erfgoeddatabank van europeana 1914-1918. 

Meer informatie: www.antwerpen1914-1918.be, 
www.europeana1914-1918.eu/nl of www.kempenskarakter.be

Strengere normen voor energiezuinig bouwen 

Nieuwe woningen of woningen die ingrijpend verbouwd worden, mogen vanaf 1 januari 2014 
een maximaal 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 geïso-
leerd is, maar ook met de energiezuinigheid van de verwarmingsinstallatie, de sanitaire instal-
laties en het ventilatiesysteem. Hoe lager het E-peil, hoe energiezuiniger een woning. Vandaag 
mag dit E-peil maximaal E70 bedragen. 

Vanaf 2014 bent u ook verplicht om in uw nieuwe woning een minimumhoeveelheid ener-
gie uit hernieuwbare energiebronnen te gebruiken. Dit betekent dat u één van de volgende 
maatregelen moet toepassen: een zonneboiler of zonnepanelen installeren, een systeem op 
biomassa of een warmtepomp gebruiken als hoofdverwarmingsbron, de woning aansluiten op 
een systeem van stadsverwarming en -koeling of deelnemen aan een project voor productie 
van hernieuwbare energie. 

Op www.energiesparen.be vindt u de ePB-wegwijzer (www.energiesparen.be/epb/wegwij-
zer), een online vragenlijst die aangeeft of uw bouwproject al dan niet aan de energiepresta-
tieregelgeving moet voldoen. Zo ja, dan krijgt u een overzicht van de geldende EPB-eisen. EPB 
staat voor energiePrestatie en Binnenklimaat.

Meer informatie: www.energiesparen.be. 

Defecte straatlampen melden tijdens de wintermaanden 

Nu de winter dichterbij komt, is een goede straatverlichting belangrijk voor de veiligheid 
van bewoners en voorbijgangers. U kunt uw steentje bijdragen door defecte straatlampen 
te melden bij eandis. Dit kan via www.straatlampen.be. Hou er rekening mee dat u het num-
mer van de verlichtingspaal (die u op de gele sticker vindt), of de juiste adresgegevens van 
de paal bij de hand moet hebben. Wie niet over een internetaansluiting beschikt, kan een 
defect gratis melden via 0800-635 35. 
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Laat de winter u niet in zijn greep krijgen 
De winter is voor veel mensen een zware periode. Niet alleen lopen de stookkosten op, ook voelen 
alleenstaande en oudere mensen zich tijdens de donkere maanden sneller eenzaam. De sociale 
dienst van het OCMW en dienstencentrum ’t Convent helpen u graag verder. 

Enkele tips:
• Contacteer de Belbus of de 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 trottoir 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.

Iedereen heeft recht op vrije tijd 
Vrije tijd en culturele ontwikkeling zijn een basisrecht voor iedereen, ook voor mensen die in ar-
moede leven. Met de Vrijetijdspas kunt u goedkoper deelnemen aan allerlei vrijetijdsactiviteiten die 
de stad organiseert. U hebt recht op deze kortingen:

• 80 procent op het inschrijvingsgeld van de teken-en muziekacademie
• 50 procent op tickets voor optredens in cc ’t Schaliken in Herentals
• 50 procent op tickets voor optredens in cc De Werft in Geel
• 50 procent op de grabbelpas en grabbelpasaciviteiten bij de jeugddienst van Herentals
• 50 procent op het inschrijvingsgeld voor de speelpleinwerking in Herentals, Noorderwijk en 

Morkhoven
• 50 procent op de sportkampen bij de sportdienst Vossenberg
• 50 procent op turbozwemmen en zwemlessen in het Netepark
• 50 procent op het lidgeld van de badmintonclub van Herentals en Noorderwijk
• 50 procent korting op het middagmaal in de Dorpel en in de Dorpelshop

De stad, het OCMW en de armoedeorganisaties willen in de loop van de volgende jaren dit aanbod 
trouwens nog uitbreiden. 

Hoe aanvragen?
Iedereen die in Herentals, Morkhoven of Noorderwijk woont, kan een Vrijetijdspas aanvragen. 
Het stadsbestuur gaat na of uw gezinsinkomen een bepaalde grens niet overschrijdt. Bij een gun-
stige beslissing ontvangt u uw Vrijetijdspas binnen de veertien dagen. De pas blijft twee jaar 
geldig. Kinderen vanaf zes jaar krijgen een eigen Vrijetijdspas. Kinderen jonger dan zes kunnen via 
de Vrijetijdspas van hun ouders deelnemen aan activiteiten.

U kunt een Vrijetijdspas aanvragen bij de dienst sociale zaken (Augustijnenlaan 30), de jeugd-
dienst (Stadspark z/n), De Dorpel (Sint-Waldetrudisstraat 37), JAC (Hofkwartier 23), de sociale 
dienst van het OCMW (Nederrij 133/A) en De Klink (Nederrij 115).

Meer informatie: dienst sociale zaken, administratief centrum, Augustijnenlaan 30, 
sociale.dienst@herentals.be

Raadpleeg de wachtlijst 
van Geelse Huisvesting 
online
De sociale huisvestingsmaatschappij 
Geelse Huisvesting verhuurt ongeveer 
1.840 sociale woningen. Als u ingeschre-
ven bent als kandidaat-huurder kunt u 
op www.geelsehuisvesting.be opzoeken 
op welke plaats u staat op de wachtlijst. 
Ga naar de sectie ‘kandidaat-huurders’, 
klik op ‘ik ben reeds kandidaat’ en ten 
slotte op de link ‘Klik hier om uw plaats 
in de wachtlijsten te bekijken’. De eer-
ste keer moet u uzelf registreren met 
uw kandidaat-huurdernummer (KH-
nummer) en uw rijksregisternummer. U 
kiest zelf een wachtwoord. Daarna kunt 
u telkens onmiddellijk inloggen met uw 
KH-nummer en uw wachtwoord. De 
Geelse Huisvesting werkt de informatie 
dagelijks bij.

Meer informatie: 
Geelse Huisvesting, Kameinestraat 3,  
2440 Geel, tel 014-58 01 55

Rouwkoffer in de bib 
Als u een dierbaar persoon verliest of als 
u iemand wilt steunen bij het verwerken 
van een verlies, kan de rouwkoffer van 
de bibliotheek u hierin helpen. In de 
rouwkoffer zitten teksten rond afscheid 
en verlies, informatie over rouwverwer-
king en gepaste muziek. De koffer ligt 
ter inzage op de eerste verdieping van 
de bib. Neemt u graag materiaal mee 
naar huis, dan kunt aan de uitleenbalie 
een rouwtas met identieke of gelijkaar-
dige materialen vragen.

leerkrachten van de basisschool kun-
nen bij de bib een rouwkoffer voor 
kinderen lenen. Aan de hand van teke-
ningen, foto’s, een film, gedichten, ver-
halen en muziek leren kinderen, onder 
begeleiding van leerkrachten of andere 
volwassenen, praten over hun verlies en 
er op een gezonde manier mee omgaan.

Meer informatie: bibliotheek Herentals,  
Gildelaan 13, tel. 014-85 97 50, 
herentals@bibliotheek.be, 
www.bibliotheek-herentals.be
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Grabbelpas kerstvakantie

Tijdens de kerstvakantie slaan de 
Grabbelpassers de vleugels uit en 
stappen ze in hun drietrapsraket. 
Alle activiteiten staan in het teken 
van lucht, ruimte en vogels en dat 
levert ongetwijfeld hoogvliegers 
op! Op het programma staan onder meer een bezoek aan 
Cosmodrome in Genk, een kennismaking met echte roof-
vogels, het timmeren van een vogelkastje en het bouwen 
van een waterraket. Het volledige programma vindt u op  
www.jeugddienstherentals.be. 

Vergeet niet dat u voor de kerstvakantie een Grabbelpas 
voor 2013 nodig hebt. Deze kost vier euro en kunt u bestel-
len via www.jeugddienstherentals.be of bij de jeugddienst 
in het Stadspark. De inschrijvingen voor de Grabbelpas 

starten op maandag 9 december om 17 uur, zowel online als aan de balie van de jeugddienst. 
Vanaf dinsdag 10 december kunt u ook telefonisch inschrijven.

Meer informatie: Jeugddienst, stadspark z/n, tel. 014-21 21 86, jeugddienst@herentals.be, 
www.jeugddienstherentals.be, www.facebook.com/jeugddienst.herentals

Nieuwjaarszangers Lakenhal 

On the road biedt jongeren die pas hun rijbewijs haalden een bijkomende rijvaardigheidstraining 
van een halve dag. Tijdens een theoretisch en een praktisch deel leert de jongere hoe hij het bes-
te reageert in bepaalde situaties. Deelnemen kost 20 euro per persoon. Omdat de jongere door 
de cursus een veiliger chauffeur wordt, krijgt hij bovendien bij Ethias, Belfius en DVV een korting 
op zijn autoverzekering. In Herentals zijn er cursussen op 18 januari, 5 en 15 februari 2014.

Meer informatie en inschrijvingen: www.ikvolgontheroad.be

Pas een rijbewijs, en nu … on the road 

On the road biedt jongeren die pas hun rijbewijs haalden een bijkomende rijvaardigheidstraining 
van een halve dag. Tijdens een theoretisch en een praktisch deel leert de jongere hoe hij het  
beste reageert in bepaalde situaties. Deelnemen kost 20 euro per persoon. Omdat de jongere 
door de cursus een veiliger chauffeur wordt, krijgt hij bovendien bij Ethias, Belfius en DVV een 
korting op zijn autoverzekering. In Herentals zijn er cursussen op 18 januari, 5 en 15 februari 2014.

Meer informatie en inschrijvingen: www.ikvolgontheroad.be

Voorleesmoment in de bib 

Het laatste voorleesmoment van dit jaar vindt plaats op woensdag 4 december om 14 uur. Kin-
deren van vier tot tien jaar kunnen in de bibliotheek komen luisteren naar een verhaal over Sin-
terklaas. De Sint heeft zelfs al laten weten dat hij die namiddag een bezoekje zal brengen aan de 
bib. U kunt uw kind vooraf inschrijven aan balie van de bib.

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

Doe mee aan 
de feesteditie 
van Kunstbende  
Ben je gebeten door de kunstmicro-
be? Geen paniek, rep je niet naar de 
dokter maar surf als de bliksem naar 
www.kunstbende.be. Daar kan je je 
inschrijven voor de vijftiende editie 
van Kunstbende, dé wedstrijd in kunst 
voor jongeren tussen dertien en ne-
gentien jaar. De wedstrijd is verdeeld 
in verschillende categorieën: film, foto, 
mode, dans, muziek, beeldende kunst, 
perfomance, dj en txt. Overtuig de jury 
van je talent tijdens de voorronde op 
zondag 9 maart 2014 in de Warande 
in Turnhout en wie weet stoot je door 
naar de finale. Herentalse deelnemers 
kunnen gratis repeteren in cultuurcen-
trum ’t Schaliken. Inschrijven kan tot 
en met 27 januari 2014.

Meer informatie: 
pieter.andriesen@warande.be, 
www.kunstbende.be

Sportkampen  
kerstvakantie
Op 2 en 3 januari 2014 kunnen kinde-
ren en jongeren van zes tot zestien jaar 
deelnemen aan sportkampen. Inschrij-
ven kan via www.uitinherentals.be/
sportkampen.

Meer informatie: 
sportdienst, De Vossenberg, 
Markgravenstraat 93, 
tel. 014-28 52 50, 
sportdienst@herentals.be
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Het Filharmonisch Kamerduo 
Aperitiefconcert
Zondag 1 december om 11 uur in de lakenhal

Cellist Stijn Kuppens en de Herentalse klarinettist Wim 
Voet vormen samen Het filharmonisch Kamerduo. U 
vindt in het repertoire een heel uiteenlopende waaier 
van stijlen terug: een baroksonate en duetten van lud-
wig van Beethoven, werk van Pieter Schuermans en het 
hedendaagse repertoire van Mike Curtis.

Toegang: 12 euro / 9 euro (Vriendenprijs)

UITVerKOCHT

Compagnie Cecilia 
Giovanni
Vrijdag 13 en zaterdag 14 december om 20 uur (inleiding om 19.15 uur) 
in Sporthal De Vossenberg, Markgravenstraat 93

In Giovanni bezingt een koor 
van drie vrouwen de nood-
lottigheid van het leven. Het 
verhaal begint bij Collette 
die verliefd is op wielrenner 
Jempi Monseré. Hij wil ech-
ter niets van haar weten en 
krijgt met een andere vrouw 
een zoon, Giovanni. Wan-
neer het noodlot toeslaat 
en Monseré om het leven 
komt, is Collette er het hart 
van in. Als zij enkele jaren la-

ter een zoon krijgt, noemt ze hem Giovanni, in de hoop dat een beetje van Monserés talent op 
haar kind zal afstralen.

Toegang: 16 euro / 13 euro (Vriendenprijs)

The Flying Pickets 
30 Years - Big Mouth
Woensdag 18 december om 20 uur in de schouwburg 

The flying Pickets is een Britse a-capellagroep die in 
1983 een monsterhit scoorde met Only You. Deze co-
ver van Yazoo stond wekenlang op nummer één in de 
hitlijsten. een ongeziene prestatie voor vijf muzikanten 
die enkel met hun stem werken. Al dertig jaar brengen 
ze unieke interpretaties van wereldhits van Prince tot 
Nirvana, van Paul Simon tot Louis Armstrong, van Sting 
tot Michael Jackson. In hun jubileumshow 30 Years - Big 
Mouth brengen de heren een overzicht van hun carrière. 

Toegang: 18 euro / 15 euro (Vriendenprijs)

Pickin' Daddy
Boke Hertals
Donderdag 19 december 
om 12.15 uur in de foyer

Pickin’daddy, 
het alter ego 
van Paul Van-
d e n b u s s c h e, 
zingt Antwerp-
se liedjes in een 
folk- en blues- 
stijl en bege-
leidt zichzelf 
op een akoes-
tische gitaar. 
Hij bekwaamde zich in de fingerpic-
kingstijl die hem zijn artiestennaam 
opleverde. Hij brengt eenvoudige mu-
ziek met alledaagse thema's: Den engel 
van Imelda, Anita van de Pita, Stien per 
Stien en Bollekes van plastik. De tek-
sten lijken simpel maar nodigen toch 
uit tot nadenken.

Muziek: Paul Vandenbussche (zang en 
gitaar), Gijs Hollebosch (gitaar, banjo 
en zang) en Pieter Van Buyten (bas)
 
Toegang en boterhammen: gratis

PROGRAMMA CC 'T SCHALIKEN

Somers en Modamske
Space Cowboys
Van zaterdag 16 november tot en met 
zondag 8 december in kasteel le Paige

Gal 
Jaaroverzicht in cartoons
Van zaterdag 30 november tot en met 
zondag 22 december in de lakenhal

De tentoonstellingen zijn open op 
woensdag, donderdag, vrijdag, zater-
dag en zondag van 14 tot 17 uur.

TeNTOON
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PROGRAMMA CC 'T SCHALIKEN

Bernard Dewulf 
Kleine dagen
Zaterdag 21 december om 20 uur 
in de schouwburg

In zijn bekroonde boek Kleine dagen kijkt Ber-
nard Dewulf naar zijn dagelijkse omgeving. Hij 
ziet een kleine wereld waarin grootse dingen 
gebeuren. In deze lezing zit de schrijver alleen 
op het toneel en geeft een stem aan zijn boek. 
Zijn anekdotische parels gaan vergezeld van beelden, filmfragmenten en muziek.

Toegang: 12 euro / 9 euro (Vriendenprijs)

Sermoen 
en we stierven nog lang en gelukkig (+8 jaar)
Zondag 22 december om 14.30 uur in de schouwburg

er was eens een machtig en groot koning. Hij had slechts één vijand 
en dat was de dood. Zijn geleerden zetten een glazen kooi rond 
het bed van een stokoude man en nemen de dood gevangen. En 
we stierven nog lang en gelukkig is gebaseerd op het kinderboek 
Ballade van de dood van Koos Meinderts en Happie Jekkers. Deze 
productie is de eerste jeugdvoorstelling van het jonge gezelschap 
Sermoen, een rijzende ster in het Vlaamse theaterlandschap.

Toegang: 8 euro / 5 euro (Vriendenprijs)
 

Graindelavoix 
Cypriotische kerstliederen
Vrijdag 20 december om 20 uur 
in Sint-Catharinakerk, Begijnhof

Graindelavoix brengt een repertoire uit 
het Cyprus van 1400. De muziek werd voor 
Kerstmis geschreven aan het franse hof 
van de lusignans die over Cyprus regeer-
den. De polyfone gezangen vloeien voort uit een manuscript dat nu in de bibliotheek van 
Turijn bewaard wordt. De andere gezangen komen uit de mondelinge overlevering of uit oude 
Byzantijnse handschriften die ooit in Cyprus gebruikt werden. 

Toegang: 20 euro / 17 euro (Vriendenprijs)

Extra: Workshop 
Zaterdag 21 december van 10 tot 15 uur in de Cultuurkapel, Kloosterstraat 1, Heist-op-den-Berg

Björn Schmelzer, artistiek leider van Graindelavoix, en Adrian Sîrbu, zanger bij Graindelavoix 
en Grieks-Byzantijnse voorzanger, geven een workshop Mediterrane zangtechnieken tussen 
mondelinge overlevering en genoteerde muziek. 

Toegang: 10 euro

Manneke Maan 
(+ 5 jaar)
Donderdag 26 december om 14.30 uur 
in de schouwburg

M a n n e k e 
Maan is een 
Duitse ani-
matiefilm uit 
2012 van re-
gisseur Step-
han Schesch, 
met beel-
den zo mooi 
dat u ze wilt  
inlijsten en 
nooit meer vergeten. De film is geba-
seerd op het boek De maanman van 
Tomi Ungerer en brengt een oprecht 
schoon verhaal vol wijsheid en poëzie, 
met muziek vol jazzy weemoed van 
Louis Armstrong, Iron Butterfly, Duke El-
lington, Neu en Ella Fitzgerald. Manneke 
Maan is Nederlands ingesproken.
 
Toegang: 5 euro / 3,50 euro (Vrienden-
prijs)

Mud 
Donderdag 26 december om 20 uur 
in de schouwburg

Mud is een 
Amerikaanse 
film uit 2012 
van regisseur 
Jeff Nichols. 
De film ver-
telt over de 
vriendschap 
die een veer-
t i e n j a r i g e 
jongen sluit 
met een mysterieuze zwerver. een span-
nend verhaal, met sfeervolle locaties en 
een geweldige cast met onder anderen 
Matthew McConaughey, Tye Sheridan, 
reese Witherspoon en Sam Shepard.

Toegang: 5 euro / 3,50 euro (Vrienden-
prijs)

fIlM

Info en tickets: 
Cc ’t Schaliken, Grote Markt 35, Herentals
cultuurcentrum@herentals.be, www.schaliken.be, tel. 014-28 51 30
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KeeT IN HUIS
Keet in Huis is terug van weggeweest. 
Cultuurcentrum ’t Schaliken organiseert 
opnieuw een aantal voorstellingen in 
Herentalse huiskamers. Vanuit de sofa 
kunt u een gezellig, intiem optreden 
meemaken.

Mathieu en Guillaume 
Vrijdag 6 december om 20 uur 
Gastgezin: familie Reyniers - Debloudts, 
ernest Claesstraat 58

UITVerKOCHT

Lady Angelina 
Zaterdag 7 december om 20 uur
Gastgezin: huis Den Brand, Lierseweg 114

lady Angelina begeleidt zichzelf als een heuse onewomanband 
op allerlei accordeons, een gitaar, lepels en een zingende zaag. 
Het repertoire is een eigenzinnige mix van chanson, kleinkunst, 
flamenco en sprookjes.

Toegang: 8 euro / 5 euro (Vriendenprijs)

Pétillant'Semble en trio 
Zondag 8 december om 11 uur
Gastgezin: familie Beutels - Van Roey, Sint Jobstraat 1

Pétillant’Semble is een nieuw en jong ensemble dat een frisse wind laat waaien door het klassieke 
muzieklandschap. Franse muziek vormt de rode draad door hun repertoire, maar ook werk van 
hedendaagse en Belgische componisten staat op het programma.

Toegang: 8 euro / 5 euro (Vriendenprijs)

Co-housing en 
levenslang wonen
Kamp C is een provinciaal domein in 
Westerlo waar duurzaam bouwen 
en wonen centraal staat. elke eerste 
donderdag van de maand, van 20 tot 
22 uur, organiseert Kamp C een Kli-
maatcafé, waar een centrale gast zijn 
kijk op een specifiek thema geeft. Op 
donderdag 5 december gaat het over 
de nieuwe woonvormen co-housing en 
levenslang wonen. 

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

Kot kot cadeau! 
Zoekt u nog een eindejaarsgeschenk 
voor iemand die alles al heeft? Koop 
dan een origineel geschenk van Ox-
fam. Zo geeft u twee keer: u verrast 
iemand met een symbolische wens-
kaart, terwijl het geld voor hun ge-
schenk naar Oxfam-projecten gaat. 
Dit jaar zitten er een aantal nieuwe 
geschenken in het assortiment zoals 
een inkleurgeit voor creatievelingen en 
een beestenboel voor feestbeesten. U 
kunt de Oxfam-geschenken kopen in 
de Wereldwinkel (Begijnhof 29) of op  
www.oxfampaktuit.be.  
er zijn al cadeautjes vanaf 6 euro.
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AANKONDIGINGEN

Herentals steunt de mensenrechten! En u?
Ook dit jaar ondersteunt Herentals de eindejaarscampagne van Amnesty International. Deze 
campagne vindt plaats van 5 tot 12 december, met als hoogtepunt de Internationale Mensen-
rechtendag op 10 december. De mensenrechten staan in die periode volop in de kijker. Het stads-
bestuur hangt een groot spandoek op in het centrum en de lokale werkgroep van Amnesty staat 
op de kerstmarkt met kaarsen.

Meer informatie: Amnesty Herentals, www.amnesty-herentals.be

Steun Meneer Konijn 
Q-music zet zich samen met Meneer Konijn in voor vzw Kindergeluk, een organisatie die kans-
arme Belgische kinderen helpt. Ook u kunt de vzw steunen door een actie op touw te zetten of 
geld te sparen in het ‘Spaarpootje’. Op maandag 16 december komt een Q-dj naar Herentals  
om het ingezamelde geld op te halen. Iedereen is welkom om 16 uur bij de dienst toerisme  
(Grote Markt 35).

Meer informatie: q-music.be en www.kindergeluk.be

Herfst- en Winterwandelingen 
Ook deze herfst en winter kunt u op zondag gratis wandelen onder begeleiding van een gids. 
De wandelingen vertrekken om 14.30 uur vanuit een Herentalse horecazaak en komen daar 
twee uur later ook aan. U kunt telkens kiezen tussen een korte en een lange wandeling. Deze 
maand is er enkel een wandeling op zondag 1 december. Die vertrekt aan Hidrodoe (Haanheu-
vel 7). 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, 2200 Herentals, 
014-21 90 88, toerisme@herentals.be

Sunday Goodies in Morkhoven 
De parochiezaal in Morkhoven wordt op zondag 1 december opnieuw omgetoverd tot een hippe 
hebbedingenmarkt. Van 11 tot 18 uur bieden verschillende standhouders er hun webshoparti-
kelen of zelfgemaakte spulletjes aan: juwelen, postkaarten, cupcakes, stoffen en nog veel meer. 
De toegang is gratis.

Meer informatie: www.facebook.com/SundayGoodies

Tiende Internationale Muntenbeurs van Numismatica 
Op zondag 8 december vindt in sporthal De Vossenberg de jaarlijkse Internationale Muntenbeurs 
van Numismatica plaats. een honderdtal standhouders uit zeven verschillende landen presen-
teren er een gevarieerd aanbod van munten, penningen, medailles en bankbiljetten. U vindt er 
naast de allernieuwste euromunten ook an-
tieke munten van de Kelten, de Grieken en 
de romeinen. Speciaal voor deze tiende edi-
tie krijgt elke bezoeker een gratis jubileum-
penning die ter plaatse wordt geslagen. De 
deuren staan open van 8.30 uur tot 14 uur.  
De toegang is 2 euro.

Meer informatie: 
rudy.dillen@telenet.be, gsm 0471-32 91 79, 
www.numismatica-herentals.be

Live Comedy 
in ’t Schaliken

live Comedy organiseert in december 
drie comedyshows in cultuurcentrum 
’t Schaliken. Op donderdag 5 decem-
ber bijt Xander de rycke de spits af met 
Zijn Derde Show. Deze comedian raakte 
bekend bij het grote publiek toen hij in 
2007 de finale van de Comedy Casino 
Cup op Canvas won. 

Op zondag 8 december is Bert Kruis-
mans te gast in ’t Schaliken met zijn 
show Vaderland. Na intensief toeren 
door Vlaanderen en Wallonië maakte 
hij deze voorstelling over geschiedenis, 
heimwee, politiek, helden, vaderschap 
en het verband tussen dat alles. 

Op woensdag 11 december kunt u Henk 
rijckaert aan het werk zien. In zijn show 
Zwerm vergelijkt hij de maatschappij 
met een zwerm vogels. Niemand zit aan 
het stuur, het heeft geen zin te schreeu-
wen naar de chauffeur. Want niemand 
is de chauffeur en we zijn het allemaal.

Meer informatie en tickets: 
www.livecomedy.be
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KerSTMIS IN De STAD

Geschenkenbeurs van 
de wereldwinkel
Op zaterdag 14 en zondag 15 decem-
ber organiseert de Wereldwinkel van 
10 tot 17 uur zijn jaarlijkse geschen-
kenbeurs. Die vindt plaats in de foyer 
van cc ’t Schaliken. De producten van 
de Wereldwinkel komen voort uit eer-
lijke handel. Zo bezorgt u boeren in 
het Zuiden een menswaardig inkomen. 
loop zeker eens binnen wanneer u 
de kerstmarkt bezoekt. elke bezoeker 
krijgt een gratis drankje. Als u de ge-
schenkenbeurs niet kunt bezoeken, 
dan bent u natuurlijk altijd welkom in 
de Wereldwinkel in het Begijnhof.

Kaarsenactie Bond  
zonder naam
Ook dit jaar kunt u tijdens de kaarsen-
actie van Bond Zonder Naam sierkaar-
sen en allerhande mooie hebbedinge-
tjes kopen ten voordele van mensen 
in nood. er zijn dit jaar verschillende 
nieuwigheden zoals postzegels, on-
derzetters en een deurmat met het 
opschrift “Weer of geen weer, altijd 
welkom”. Dit alles kunt u kopen in de 
huiswinkel van de familie Horemans - 
Van lommel. De kalender van de actie 
is ook te koop bij de dienst toerisme op 
de Grote Markt.

Meer informatie: familie Horemans - 
Van Lommel, Lindenlaan 10, 
tel. 014-21 43 37, www.bzn.be

Kersthappening in   
de muziekacademie
Op vrijdag 20 december zet de mu-
ziekacademie ’s avonds haar deuren 
open. De school baadt in een gezellige 
kerstsfeer en er zijn doorlopend korte 
concertjes en verbale acts. Ondertus-
sen kunt u genieten van drankjes en 
hapjes. Bijzonder deze avond is de be-
kendmaking van de oefenkampioen. 
De toegang is gratis.

Meer informatie: 
www.samwdherentals.be, 
www.facebook.com/samwd.herentals

Kerstmarkt op de Grote Markt 
Op zondag 15 december baadt de Grote Markt weer in een warme kerstsfeer. Van 13 tot 18 uur 
is er een kerstmarkt voor de hele familie. Aan de kerstkraampjes vindt u leuke kerstcadeautjes, 
originele kerstdecoratie en winterse lekkernijen. een kerkkoor uit onze Duitse zusterstad Alpen 
brengt de mooiste kerstliederen. De kinderen worden verwend met een bezoek van de Kerstman 
en ballonnenplooier Tommy Kiko. In de lakenhal vertelt Sofie Veldeman kerstverhalen.

Onder de naam Kerst in Thals begint om 16 uur een avondkerstmarkt aan de andere kant van de 
Grote Markt. Herentalse verenigingen bieden allerlei heerlijke versnaperingen aan. Covergroep 
Genant zorgt voor de juiste sfeer. De kerstmarkt eindigt om 22 uur. 

Om de kerstmarkt een extra gezellige sfeer te geven, vragen wij ieder jaar aan de standhouders 
om hun kraam met kerstdecoratie aan te kleden. Wie het mooist versierde kraam heeft, mag 
het volgende jaar gratis deelnemen. In 2012 won het Harmonieorkerst Sint-Jozefscollege deze 
wedstrijd.

Kerstwandelingen 
Op zondag 29 december kunt u weer deelnemen aan een sfeervolle kerstwandeling. Gidsen 
nemen u mee op een avontuurlijke wandeling door het bos. Onderweg kunt u genieten van 
muziek, vertellingen, een hapje en een drankje. We raden u aan om stevige schoenen of rub-
beren laarzen aan te trekken en zeker een zaklamp mee te nemen. 

Aan de kerststal op de Grote Markt vertrekt er tussen 16 en 18 uur om het half uur een treintje 
dat de deelnemers naar de vertrekplaats brengt. Een groep bestaat uit maximum 50 personen. 
Daarom moet u vooraf inschrijven bij de dienst toerisme. Dat kan vanaf zaterdag 30 november. 
Deelnemen kost 3 euro. Kinderen tot tien jaar betalen 1 euro.

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

Kerstmis in Noorderwijk en Morkhoven 
De gemeenschapsraad van Noorderwijk organiseert op vrijdag 20 december voor de vijftiende 
maal een kerstmarkt op het Dorpsplein. Samen met de kerstmarkt gaat ook de kerstkeet open 
die de Gemeenschapsraad samen met andere verenigingen uitbaat. De kerstkeet blijft open 
tot en met 5 januari.

In Morkhoven plaatst de oud-leiding van Chiro Morkhoven van 7 december tot 18 januari een 
kerststal op het dorpsplein. 

Kerstconcert van kamermuziekensemble Luciano 
Kamermuziekensemble luciano nodigt u uit op haar kerstconcert op zondag 8 december om 
15 uur in de Sint-Catharinakerk op het Begijnhof. Naast werk van Tunder, Zachow, Vivaldi, To-
relli, Pez en de Lalande hoort u een fragment uit een interessante cantate van de hand van 
Michael Haydn. De Kerstkoralen in de bewerking van Béla Bartók voor groot ensemble zijn ook 
de moeite waard om te ontdekken. Kaarten kosten 10 euro in voorverkoop en 12 euro aan de 
kassa. Voor kinderen jonger dan twaalf jaar is de toegang gratis.

Meer informatie en reservaties: tel. 014-21 68 03, gsm 0472-53 19 78 (tussen 13 en 22 uur), 
www.lucianokamermuziek.be
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PEETERS HERENTALS

Deelnemende handelaars:
Herentals Centrum
AD Delhaize / Animal Plantet / Audionova Hoorcentrum / 
Belleville Leather & Luggage / Bello / Blokker / Boetiek Monja 
/ Brax / Brilcenter / Café Brigand / Café Druyts / Carré / Casa / 
Cécil / Cinni / Club Human / Daskalides / De Ceuster interieur 
/ De Herdt / De Lange Muur / De Mangerie Restaurant / De 
Waterlelie / De Zalm / De Zandloper / Deborah Bijoux / D 
Dessous / Demolder /Lingerie / Den Beiaard / Di / Droogkuis 
Van Ende & Roxy / Esprit / Figli / Formen / Foto Hermans / 
Foto Swinnen / Fred & Ginger / Game Mania / Gerry Weber / 
Gildenhuis / Goldie / Goris / Hema / Heylen Vastgoed / 
Huis Haest / Jetaircenter / Boschmans / Reizen / Juwelier 
Gysemberg / Kamize / Kids Kinderkleding / L. Zwijsen Optics / 
La Sorella / Label 21 / Limo & Co / Louise Shop / Maridadi / 
Markt 22 / Maxim’s / Mexx / Mobistar Center / Modes Climan / 
Mulders / Muller / Negresco Delicious / Negrescoliving / O’det 
/ Optiek Guy Frederix / Optiek R. Haerens/ Originals Denim 
Heaven / Paco Snack / Panos / Parfumerie Ilse Bilsen / 
Parfumerie Sublim / Paris Londres Schoenen / Passe Partout / 
Pinguin / Rachie In Wonderland / Rolupo / Scapa Of Scotland  /
Schoenen Labro / Schoenen Torfs / Shoeby Fashion Herentals 
/ Snoeys / Sofi e / Standaard Boekhandel / ‘T Brillenhuis / 
‘T Momentje / Tai-TON / Tante Theepot / Tasse Tout / 
Telenetstore / The New Ladyshop / Todos / Univers / Van Der 
Linden / Veritas / Vero Moda (Exes) / Verwimp / Vinterra / 
Zeeman

Herentals Randstraten
Arijs / Babyspeciaalzaak Maya / BVBA Briver / Café Den Thijs / 
C & A / Dameskleding Wellens / De Blauwe Zebra / De Zwerver / 
E5-Mode / Fruitmarkt Cools (Lichtaartseweg) /Garage Peeters 
/ GB - Alma / Helsen NV / Hendrickx Fietsen / Herenkleding 
Wellens / Hubo / Kapsalon Lutgart /Lingerie Diana /Maes 
Dekor / Pain Parisien / Pergamene / Premaman – Orchestra / 
Restaurant Troja / Spar Molekens / Taartelicious / Valenza 
Chocolaterie / Van Looy / Verbuecken BVBA / Vinhmm / XXXX 
TRAVEL

Noorderwijk - Morkhoven
Bakkerij Vermeulen / Daan Optiek / Huis Mertens / ‘T  
Zuiderhuis

Actuele lijst op www.helemaalherentals.be

Kom shoppen bij onze deelnemende handelaars 
in Herentals, Noorderwijk en Morkhoven tijdens de 
eindejaarsperiode (1 t.e.m. 31 december)! Verzamel 
10 unieke stempels en maak kans op deze KIA Picanto.

X-mas 
shopping

Thals

Doe mee aan onze wedstrijd 
en win een KIA Picanto!

zondag 15/12 en 22/12 centrumwinkels
Herentals geopend van 13 tot 17.30 uur

Vrijdag 20/12 nocturne tot 20 uur

WIE
STRIKKEN?MIJKAN

WIE
STRIKKEN?MIJ
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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 16/11     
tot 08/12

TeNTOON Somers en Modamske – Space Cowboys / Kasteel le Paige / op 
woensdag, donderdag, vrijdag, zaterdag en zondag van 14 tot 
17 uur

Van 30/11      
tot 22/12

TeNTOON Gal – Jaaroverzicht in cartoons / Lakenhal / Op woensdag,  
donderdag, vrijdag, zaterdag en zondag van 14 tot 17 uur 

Zo 01/12 NATUUr Turen naar Vogelkuren / Vogelkijkhut Snepkensvijver,  
lichtaartseweg / Van 9 tot 11 uur / Info: tel. 014-51 61 57

KlASSIeK Het filharmonisch Kamerduo – Aperitiefconcert / lakenhal /  
11 uur

UIT Sunday Goodies / Parochiezaal Morkhoven / Van 11 tot 18 uur

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

Di 03/12 rAAD Gemeenteraad / Raadzaal administratief centrum,  
Augustijnenlaan 30 / 20 uur

Wo 04/12 JEUGD Voorleesmoment in de bib / Gildelaan 13 / 14 uur

Do 05/12 HUMOr   Xander de rycke – Zijn Derde Show / cc ’t Schaliken / 20 uur

THeATer Theaterspektakel – Yerma vraagt een toefeling / Kamertheaterzaal 
’t Hof / 20 uur / Info: www.theaterspektakel.be

Vr 06/12 INfO Mobiele Lijnwinkel / Lakenhal, Grote Markt / Van 8.30 tot 15 uur

MUZIeK Mathieu en Guillaume – Keet in Huis / Huiskamer in Herentals /  
20 uur / UITVerKOCHT

THeATer Theaterspektakel – Yerma vraagt een toefeling / Kamertheaterzaal 
’t Hof / 20 uur / Info: www.theaterspektakel.be

Za 07/12 MUZIeK lady Angelina – Keet in Huis / Huiskamer in Herentals / 20 uur

THeATer Theaterspektakel – Yerma vraagt een toefeling / Kamertheaterzaal 
’t Hof / 20 uur / Info: www.theaterspektakel.be

Zo 08/12 KlASSIeK Pétillant'Semble en trio – Keet in Huis / Huiskamer in Herentals / 
11 uur

KlASSIeK  Kerstconcert van kamermuziekensemble luciano /  
Sint-Catharinakerk / 15 uur 

HUMOr Bert Kruismans – Vaderland / cc ’t Schaliken / 20 uur

UIT Internationale Muntenbeurs van Numismatica / Sporthal De  
Vossenberg / Van 8.30 uur tot 14 uur

Di 10/12 SeNIOr Kerstviering van de Grijze Panters / Het Convent / 12.30 uur /  
Info: Ruf Van Cauter, tel. 014-21 12 69

Wo 11/12 HUMOr Henk rijckaert – Zwerm / cc ’t Schaliken / 20 uur

Do 12/12 rAAD Milieuadviesraad / Administratief centrum, Augustijnenlaan 30 / 
20 uur

DANS Claire Croizé – Chant éloigné / cc de Werft, Werft 32, Geel /  
20.15 uur

Vr 13/12 JAZZ Raft, Jonny Boston Quintet en Marjan Van Rompay Group –  
Getouw jazznight / Zaal 't Getouw, Molenhoekstraat 2, Mol / 19 uur

THeATer Compagnie Cecilia – Giovanni / Sporthal De Vossenberg,  
Markgravenstraat 93 / 20 uur (inleiding om 19.15 uur)

Za 14/12 INfO Collectiedag de Groote Oorlog / Kasteel Le Paige / Van 10 tot 16 uur

THeATer Compagnie Cecilia – Giovanni / Sporthal De Vossenberg,  
Markgravenstraat 93 / 20 uur (inleiding om 19.15 uur)

UIT Geschenkenbeurs van de Wereldwinkel / cc ’t Schaliken /  
Van 10 tot 17 uur

KerST Kerstmarkt Bremdael / ernest Claesstraat 54 / Van 13.30 uur tot 
18 uur

Zo 15/12 KerST Kerstmarkt / Grote Markt / Van 13 tot 22 uur

UIT Geschenkenbeurs van de Wereldwinkel / cc ’t Schaliken /  
Van 10 tot 17 uur

TUIN Insectenleer / Herentalse Volkstuinen / feestzaal  
Scheppersinstituut / 10 uur

KerST Kerstmarkt Bremdael / ernest Claesstraat 54 / Van 13.30 uur tot 
18 uur

Di 17/12 rAAD Gemeenteraad / Raadzaal administratief centrum,  
Augustijnenlaan 30 / 20 uur

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

Wo 18/12 fIeTS fietsgraveren / fietspunt aan het station / Van 12 tot 16 uur

MUZIeK The flying Pickets – 30 Years - Big Mouth / cc ’t Schaliken /  
20 uur

Do 19/12 WerelD-
MUZIeK 

Sans - The Unbroken Surface of Snow / CC Zwaneberg,  
Cultuurplein 1, Heist-op-den-Berg / 20 uur

MUZIeK Pickin' Daddy – Boke Hertals / Foyer cc ’t Schaliken / 12.15 uur

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

Vr 20/12 KlASSIeK Graindelavoix – Cypriotische kerstliederen / Sint-Catharinakerk, 
Begijnhof / 20 uur

KerST Kerstmarkt / Dorpsplein Noorderwijk / Van 18 tot 24 uur

VrOUW  Kerstfeestje van de vrouwenraad / Tuinzaal van ’t Hof,  
Grote Markt 41 / Van 13.30 tot 16.30 uur / Info: Louisa van Sand, 
tel. 014-22 00 55

Za 21/12 WOOrD Bernard Dewulf – Kleine dagen / cc ’t Schaliken / 20 uur

Zo 22/12 THeATer Sermoen – En we stierven nog lang en gelukkig (+8 jaar) /  
cc ’t Schaliken / 14.30 uur

UIT Kerstman op de zondagmarkt / Augustijnenlaan

Do 26/12 fIlM Manneke Maan / cc ’t Schaliken / 14.30 uur 

fIlM Mud / cc ’t Schaliken / 20 uur

Zo 29/12 KerST Kerstwandelingen / Kerststal op de Grote Markt /  
Van 16 tot 18 uur

Di 31/12 fUIf Kiss Me / Sporthal Noorderwijk en Sporthal Hulshout / 21 uur

fUIf Open Up - Nieuwjaarsfuif van de Herentalse Basketbalclub /  
Zaal 't Hof 

Extra openingsuren dienst toerisme
Om u tijdens de eindejaarsperiode beter van dienst te 
zijn, is de dienst toerisme open op zondag 15 en 22 de-
cember, telkens van 13 tot 17 uur. Als u op zoek bent 
naar het ideale eindejaarscadeau, kunt u bij de dienst 
toerisme Helemaal Herentals Kadocheques kopen. 
Met deze cadeaucheques, kunt u terecht in de mees-
te handelszaken in het centrum van Herentals. een 
volledige lijst van de deelnemende handelaars vindt 
u op www.helemaalherentals.be. De dienst toerisme 
is gesloten op 25 en 26 december en 1 januari. Op  
24 en 31 december is de dienst in de namiddag gesloten.

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

Op zoek naar een Herentals  
eindejaarsgeschenk?
Wie is de echte stad in de Kempen: Herentals of Turnhout? elke echte 
Herentalsenaar kent het antwoord op deze vraag: Herentals natuur-
lijk. Dat is al eeuwenlang de enige echte stad in de Kempen. Toch was 
er de laatste weken heel wat om te doen. Heel deze zaak wordt in geu-
ren en kleuren uit de doeken gedaan in de Historische Jaarboeken van 
Herentals XXI en XXII, samen met nog vele andere interessante arti-
kels over Herentals en de Kempen. De boeken kosten respectievelijk  
20 en 23 euro en zijn te koop in het stadsarchief.

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

 Geboorten

 23/09 Mil, zoon van Caroline Haverans en Bart Gybels
 25/09 Jaro, zoon van Cindy Nuydens en Jim Bervoets
 28/09 Jasmine, dochter van Annelies Blaaubeen en Hans Van Thielen
 05/10 Lucille Baeten, dochter van Liesbet Baum en Björn Baeten
 08/10 Remi, zoon van Katleen Baum en Tom Tegenbos
 08/10 Anna, dochter van Ann Geerts en Ief Verstappen
 09/10 Emma, dochter van Anne Van Bladel en Johnny Van Looy
 09/10 Liam, zoon van Janice Abianares en Nico Wouters
 10/10 Helena, dochter van Aleksandra Haxhija en Hasan Haxhija
 11/10 Elise, dochter van Sofie Michielsens en Cédric Goris
 11/10 Isabel, dochter van Vickie Adriaensens en Joris Van Leemputte
 12/10 Xander Winnen, zoon van Thanthip Kettong en Stephan Winnen
 13/10 Niel, zoon van Tinne Daems en Gino Geens
 13/10 Stan, zoon van Valerie Gielis en Wim De Ceuster
 14/10 Vince, zoon van Kathy Claes en Jens Engelen
 15/10 Kato, dochter van Julie Nys en Kristof Gommers
 19/10 Mia, dochter van Kim De Nil en Kristof Decruy
 21/10 Arya, dochter van Gitte Mertens en Steve Cuypers
 21/10 Michiel, zoon van Katleen Puissant en Bart Eynatten
 22/10 Aisha, dochter van Sherifatu Abubakar en Zakari Usfu
 22/10 Jens, zoon van Annick Moorkens en Tim Verbraecken
 26/10 Vesper, dochter van Katrien Hufkens en Peter Thys
 29/10 Ali, zoon van Zina Dhawi Alkhazali en Hasan Rasul Salman
 29/10 Zita, dochter van Wendy Truyens en Denis Raets
 29/10 Felix, zoon van Els Hamers
 04/11 Rune, zoon van Sandra Wouters en Marinus Weyers

 Overlijdens

 06/10 Theophiel Van den Wouwer (89), weduwnaar van  
  elisa Van Tendeloo
 06/10 Joanna Kenis (91), weduwe van Franciscus Sylverans
 07/10 Joanna Coen (90), weduwe van Renaat Dams
 08/10 Yvonne Van Thielen (78), echtgenote van August Van den Brande
 10/10 Jozef Van Roy (83), echtgenoot van Lucienne Peeters
 16/10 Gustaaf Mollen (77), weduwnaar van Marcellina Michielsen
 18/10 Maria Cloots (94), weduwe van Constant Van de Water
 20/10 Denise Demet (90), weduwe van Henri Jassogne
 22/10 Martine De Busser (49), echtgenote van Julien Van De Sande
 25/10 Francis Michielsens (72), weduwnaar van Elvire Van den Moortel
 29/10 Karel Boxstaens (84), echtgenoot van Joanna Cloots
 30/10 José Antonissen (86)
 01/11 rosalia Buyens (86)
 01/11 Anna Harzé (55), echtgenote van Willy Alen
 02/11 Maria Schoenmakers (83), echtgenote van Albertus Bruynseels
 04/11 Maria Goovaerts (93), weduwe van Joseph Janssen)

 Huwelijksaankondigingen

 Dimitri Janssens (Herentals) en Bianca Veris (Herentals)
 Christiaan Heyselbergs (Herentals) en evi Haest (Herentals)
 rainier Omaña (Herentals) en emelina Perez Tabuena (Herentals)
 Sven Van den Plas (Herentals) en Vanessa De Win (Herentals)

 Huwelijken

 Bert Verwimp (Herentals) en Anne Van roey (Herentals)
 Sally Verbeeck (Herentals) en Mieke francken (Herentals)
 Erickson Njoroge Gitau (Kenia) en Lucretia Finki (Herentals)
 Sven Woestenborghs (Herentals) en Charline Verheyden (Herentals)

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 Het Convent / Van 13.30 tot 17 uur  
Info: Wies Lathouwers, tel. 014-21 53 37

lINeDANCeN Sportcomplex De Vossenberg / Van 13.30 tot 15 uur 
Info: Wieza Bosmans, tel. 014-21 87 78

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 en 
donderdag 

DANSeN Dansen voor senioren op moderne muziek  
(zonder partner) / Sportcomplex De Vossenberg / 
Van 9 tot 12 uur / Info: Marie-Louise Bertels,  
tel. 014-21 99 79

elke dinsdag PETANQUE, 
MINIGOLF, 
KAArTeN Of 
BINGO 

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

elke donderdag fIeTSeN Sportcomplex De Vossenberg / 13.30 uur / 
Info: Jef De Peuter, tel. 014-21 15 36

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 dinsdag NOrDIC 
WALKING

Netepark / Van 9.55 uur tot 11.50 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

JONG
elke dinsdag PeUTerS 

& ZO
Campus Spiegelfabriek, Lierseweg 132/A /  
Van 9 tot 12 uur

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.
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NUTTIGE TELEFOONNUMMERS

Aids-telefoon Vlaanderen 078-15 15 15

Anonieme Alcoholisten rené 014-51 20 51
 Karel 014-51 55 48
 lydi 014-22 25 17

Autisme-telefoon 078-15 22 52

Awel 102

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

Holebifoon 0800-99 533

Infopunt dementie 014-28 20 00

IOK - Geel 014-58 09 91

JAC - Hofkwartier 23 014-23 34 01

Kankertelefoon 078-15 01 51

MS-liga Antwerpen 03-887 48 18

PIDPA (klantenservice) 0800-90 300

Slachtofferhulp - Hofkwartier 23 014-21 08 08

Tele-onthaal 106

Vertrouwensartsencentra 02-533 12 11

Vlaamse wegentelefoon 0800-122 66

Woonzorglijn 078-15 25 25

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 132/A 015-23 73 93

Muziekacademie - Hikstraat 28 014-21 33 05

Netepark - Vorselaarsebaan 014-85 97 10

NMBS - Herentals 03-229 56 14

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

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) 
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

Vlaams Woningfonds van de Grote Gezinnen 
iedere dinsdag van 13.30 uur tot 16 uur

GEEN ZITDAG OP DINSDAG 24 DECEMBER EN  

31 DeCeMBer

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

SPreeKUreN
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: tel. 014-28 50 50.

burgemeester Jan Peeters 
Politie, brandweer, veiligheid en openbare orde, algemeen beleid en coördinatie, 
communicatie en informatie, bevolking en burgerlijke stand, openbare werken 
en gemeentelijk patrimonium

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

schepen Mien Van Olmen
Ruimtelijke ordening, milieu en groenvoorzieningen, monumenten en 
landschappen, landbouw en plattelandsontwikkeling

maandag van 10 tot 12 uur of na afspraak
[i] schepen.mien.van.olmen@herentals.be

schepen Jan Bertels
Financiën, jeugd, internationale samenwerking, informatica, huisvesting, 
OCMW en kerkfabrieken

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

schepen Ingrid Ryken
Cultuur, bibliotheek, kunstonderwijs, archief, erfgoed en  
museumbeleid, toerisme en jumelages

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

schepen Wies Verheyden 
Sport en personeel

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

schepen Jan Michielsen
Mobiliteit, middenstand en lokale economie, markten en foren

alleen na afspraak
[i] schepen.jan.michielsen@herentals.be

schepen Anne-Mie Hendrickx
Preventie, gelijke kansen en integratiebeleid, gezondheidsbeleid,   
kinderopvang, sociale economie en seniorenprojecten

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

schepen Fons Michiels
Sociale zaken en voorzitter OCMW

alleen na afspraak
[i] voorzitter@ocmwherentals.be
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OPENINGSTIJDEN STADSDIENSTEN
ma dI WO DO vr za ZO

ADMINISTRATIEF CENTRUM
Gesloten op woensdag 25 en donderdag  
26 december. Op dinsdag 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 woensdag 25 en donderdag  
26 december. Op dinsdag 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 dinsdag 24, woensdag 25, 
donderdag 26 en dinsdag 31 december

14.00-20.00 14.00-20.00 14.00-20.00 14.00-20.00 14.00-20.00 10.00-16.00

BIBLIOTHEEK NOORDERWIJK
Gesloten op woensdag 25 december

18.00-20.00 14.00-16.00 10.00-12.00

reCYCLaGePark
Gesloten op woensdag 25 en donderdag  
26 december. Op dinsdag 24 en 31 december 
enkel open in de voormiddag

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

JEUGDDIENST
Gesloten op woensdag 25 en donderdag  
26 december. Op dinsdag 24 en 31 december 
enkel open in de voormiddag

09.00-12.30
13.30-16.30
17.00-19.30

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 dinsdag 24 december tot en met 
woensdag 1 januari

07.00-18.00 07.00-18.00 07.00-18.00 07.00-18.00 07.00-18.00

SPORTDIENST
Gesloten op woensdag 25 en donderdag  
26 december. Op dinsdag 24 en 31 december 
enkel open in de voormiddag

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 woensdag 25 en donderdag  
26 december. Op dinsdag 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 
7 en 21 

december open 
van 9 tot 12 uur

TOERISME HERENTALS
Gesloten op woensdag 25 en donderdag  
26 december. Op dinsdag 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

Op zondagen 15 
en 22 december 

open van  
13 tot 16 uur

StedeLIJke WerkPLaatS
Gesloten op woensdag 25, donderdag 26 en 
vrijdag 27 december

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 kerstvakantie zijn de zwembaden van het Netepark gesloten op 24, 25 en 31 december en 1 januari. Op weekdagen zijn alle baden open van 14 tot 21 uur.  
In het wedstrijdbad is er ochtendzwemmen van 7.30 uur tot 8.30 uur en middagzwemmen van 12 tot 13 uur. Van 14 tot 16 uur is het wedstrijdbad een pretbad.  
Tijdens het weekend zijn de baden open van 9 tot 17 uur. er zijn geen aqualessen tijdens de kerstvakantie.

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
Gesloten op woensdag 25 december en 1 januari

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


