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De gemeenteraad heeft vorige week de stedelijke meerjarenbegroting 
2014-2019 goedgekeurd. In deze economisch moeilijke tijden is datgeen 
gemakkelijke opgave. Door een aantal besparingsmaatregelen is onze 
begroting positief en gezond. De Herentalse belastingen worden niet ver-
hoogd en we kunnen fors investeren in stadsvernieuwing en ouderenzorg.

Daarvoor is een investeringsbedrag van 46 miljoen euro vrijgemaakt. Een hele reeks verouderde 
straten, voetpaden, rioleringen en fietspaden worden heraangelegd en we bouwen een nieuwe 
kunstenacademie. Met deze financiële planning kan ook het nieuwe rusthuis Sint-Anna en het 
nieuwe dienstencentrum voor senioren op Sancta Maria betaald worden. Goede voornemens 
dus van het stadsbestuur, die goed doordacht zijn en waar geld voor gespaard is.

Goede voornemens horen bij deze tijd van het jaar. U maakt ze ongetwijfeld ook bij de start van 
het nieuwe jaar. Ik wens u toe dat u er in 2014 toch minstens een paar van mag realiseren. 

Een gezond en warm 2014!

Uw burgemeester, 
Jan Peeters

voorwoord...

STAdSkrant
nieuwe openingstijden voor recyclagepark
Op 1 januari 2014 veranderen de openingstijden van het recycla-
gepark. Uit onderzoek van het aantal bezoekers blijkt dat het recy-
clagepark op dinsdag en zaterdag het drukst bezocht wordt en dat 
vrijdag de rustigste dag is. Ook tijdens de avondopening op donder-
dag maken er weinig mensen gebruik van het recyclagepark. Om de 
dienstverlening te verbeteren en de parkwachters efficiënter in te 
zetten, besliste het college om de avondopening te verschuiven naar 
dinsdag en om het park op vrijdagnamiddag te sluiten. De andere 
openingstijden blijven ongewijzigd. 

nieuwe openingsuren

dinsdag  09.00-18.00   
Woensdag  09.00-16.30   
donderdag  09.00-16.30   
Vrijdag 09.00-12.00   
Zaterdag 08.30-14.30

Gesloten op woensdag 25 en donderdag 26 december en op woens-
dag 1 januari. Op dinsdag 24 en 31 december enkel open in de voor-
middag.

Meer informatie: technische dienst uitvoering, Hemeldonk 8, 
tel. 014-85 92 40, info@herentals.be

pagina 2met de bus veilig  
door het eindejaar 
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Aankondigingen voor de Stadskrant van 
februari moeten uiterlijk op donderdag 2 januari  
bij de redactie zijn. De redactie heeft het recht 
inzendingen te weigeren, in te korten en te 
wijzigen.

DRUK: Drukkerij Bulckens
gedrukt op 100 % gerecycleerd papier

Op www.herentals.be/stadskrant kunt u op het 
einde van elke maand de Stadskrant voor de 
volgende maand downloaden. Als u de stad via 
Facebook of Twitter volgt, krijgt u een bericht 
telkens als er een nieuwe Stadskrant is.

STAdS
krant

met de bus veilig door het eindejaar

Tijdens oudejaarsnacht kunt 
u gebruikmaken van de ein-
dejaarsbussen van de lijn.  
De bussen bedienen alle hal-
tes van aan het station in  
Herentals, via de Grote Markt, 
de Herenthoutseweg, de Servaes Daemsstraat, noorderwijk, Morkhoven, wiekevorst tot in 
Hulshout en terug. Bijkomende haltes aan de sporthal in Noorderwijk en de Sporthal in Hulshout 
zorgen ervoor dat feestvierders kunnen pendelen tussen de twee locaties van de eindejaarsfuif 
Kiss Me on nYE.

De feestbussen rijden van 22 uur ’s avonds tot 7 uur ’s morgens en sluiten aan op de treinen van 
en naar Antwerpen. U vindt een rittenschema op www.herentals.be/feestbussen.

Een ticket voor de feestbus kost 2 euro en is te verkrijgen aan de infobalie in het administratief 
centrum, bij de dienst toerisme op de Grote Markt en bij de jeugddienst in het Stadspark. In 
noorderwijk en Morkhoven kunt u terecht bij de Mobiele lijnwinkel. Die staat op vrijdag 27 de-
cember van 9 tot 10 uur aan het Dorpshuis in noorderwijk en van 11 tot 12 uur aan het Dorpshuis 
in Morkhoven.

De late beslissers kunnen ook op de feestbus zelf een ticket kopen. U betaalt dan wel 3 euro in 
plaats van 2 euro. Als u een toegangskaart hebt voor Kiss Me on nYE, kunt u een gratis busticket 
afhalen op de voorverkooppunten die vermeld staan op kissmeparty.com.

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

Herentals ondertekent charter Gezonde Gemeente 

Op 21 november ondertekenden het college en het OCMw-bestuur het charter Gezonde Ge-
meente. Met dit charter engageert het stadsbestuur zich om de komende maanden werk te 
maken van een lokaal gezondheidsbeleid en een gezonde levensstijl te promoten. Zo zal het 
stadsbestuur u regelmatig aanmoedigen om gezonde acties te ondernemen, zoals gezonder 
eten, meer bewegen en stoppen met roken. De stad wordt hierbij ondersteund door LOGO 
Kempen. Het project Gezonde Gemeente is een initiatief van het Vlaams Instituut voor Ge-
zondheidspromotie en Ziektepreventie (VIGEZ).

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

muziekacademie zoekt gemachtigde opzichters  

De stad zoekt vrijwilligers om de kinderen die les volgen aan de stedelijke academie voor Mu-
ziek, woord en Dans veilig te helpen oversteken, zowel in de Hikstraat als aan het Dorpshuis 
in noorderwijk. Bent u achttien jaar of ouder en kunt u zich elke week een paar uur vrijmaken, 
laat het dan weten aan de muziekacademie. Als u beslist om dit zinvolle en gewaardeerde en-
gagement aan te gaan, krijgt u een gratis opleiding tot gemachtigd opzichter. 

Meer informatie: Stedelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans, 
tel. 014-21 33 05, directie@samwdherentals.be
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nieuwe reglementen 
voor subsidies en 
belastingen 

In december keurde de gemeenteraad 
de subsidie-, belasting- en retributiere-
glementen voor de periode 2014-2019 
goed. De personenbelasting, de grond-
belasting en de belastingen voor bedrij-
ven blijven hetzelfde als in de vorige 
bestuursperiode. Ook de subsidies aan 
verenigingen en bijzondere doelgroe-
pen blijven behouden. Op die manier 
wil de stad een billijk en correct fiscaal 
beleid voeren, dat de toekomst voor 
Herentals als aangename woon- en 
werkstad moet verzekeren.

De reglementen werden vereenvou-
digd, waardoor er een aantal kon wor-
den samengevoegd. Dat gebeurt onder 
meer voor de subsidie voor vorming van 
maatschappelijk kwetsbare jongeren. 
De vernieuwde retributies bevatten on-
der meer de huur van de locaties van 
cultuurcentrum ’t Schaliken en het deel-
nemen aan vrijetijdsinitiatieven zoals de 
Grabbelpas en de zomerwerkingen. Ver-
der wordt ook het belastingreglement 
op ‘de zate’, een oud reglement over 
niet-vrijwillige grondafstand, afgeschaft. 
Er komt ook een nieuwe belasting bij: 
die op de uitbating van nachtwinkels. 

Vanaf 1 januari 2014 kunt u de belas-
tingreglementen nalezen op www.
herentals.be/belastingen, de subsidies 
vindt u op www.herentals.be/subsidies.

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

Herentals revisited

Het stadsbestuur kreeg in 2011 van de Vlaamse overheid een subsidie om de toekomst van het 
stadscentrum tussen station en Grote Markt te laten onderzoeken. Dit onderzoek werd einde 
dit jaar afgerond en resulteerde in verschillende toekomstbeelden voor onder meer het bin-
nengebied van 't Schaliken en de Markgravenstraat. 

Volgens de studie zou het binnengebied van 't Schaliken bovengronds kunnen dienen als uit-
breiding van het Stadspark, en ondergronds als parkeerplaats. Voor het Voddenkot, de voor-
malige lompenfabriek, denkt de studie onder meer aan een verbouwing tot kantoor- en woon-
ruimte. nog in de Markgravenstraat kan volgens de studie eventueel extra woonruimte voor 
jonge gezinnen en senioren worden bijgebouwd.

U merkt het, de studie is een zeer interessante denkoefening, zeker als u zich voor de toekomst 
van de stad interesseert. Als u meer informatie zoekt over de verschillende toekomstbeelden, 
dan kunt u alles nalezen op www.herentals.be/stadsvernieuwing.

Meer informatie
Project stadsvernieuwing, administratief centrum, Augustijnenlaan 30, 
tel. 014-28 50 50, info@herentals.be

Vrijetijdspas voortaan ook  
voor meerbeurtenkaart netepark

Vanaf 1 januari krijgen houders van een Vrijetijdspas 50% korting op een tienbeurtenkaart 
van het netepark. Ze mogen wel slechts één kaart per jaar kopen. U kunt een Vrijetijdspas 
aanvragen bij de dienst sociale zaken (Augustijnenlaan 30), de jeugddienst (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). De pas is bestemd voor mensen met de allerlaagste 
inkomens.

de Vrijetijdspas is een kaart waarmee de houder goedkoper kan deelnemen aan allerlei cul-
tuur-, sport-, jeugd-, vormings- en andere vrijetijdsactiviteiten die de stad organiseert. Om 
aanspraak te maken op de Vrijetijdspas moet u in Herentals wonen. Het stadsbestuur gaat 
na of uw gezinsinkomen een bepaalde grens niet overschrijdt. Bij een gunstige beslissing ont-
vangt u uw Vrijetijdspas binnen 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.

Meer informatie
Dienst sociale zaken, administratief centrum, Augustijnenlaan 30, 
tel. 014-28 50 50, sociale.dienst@herentals.be
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de Bonanzas 
A tribute to the Sixties
Zaterdag 4 januari om 14.30 uur 
in de schouwburg

De Bonanzas zijn vijf welopgevoede jon-
gens. Zij zitten strak in het pak en willen 
hun liefde voor de popmuziek uit de jaren 
zestig met u delen. Ze maakten een weloverwogen selectie van nummers die toen de hitlijsten sier-
den. U mag popklassiekers uit de jaren zestig verwachten zoals ze vandaag moeten klinken: soms 
ingetogen en intiem, dan weer uitbundig en enthousiast, maar altijd met respect voor het origineel.

toegang: 10 euro / 7 euro (Vriendenprijs)

UItGeSteLde VOOrSteLLInG - Lankmoed 
Stilt
Donderdag 9 januari om 20 uur in de schouwburg

Jan Geubbelmans en Peter Van Ewijk zijn Lankmoed. twee dertigers met elk hun zeer specifieke 
visie op het leven. Dat verschil komt ook tot uiting op het podium en zorgt voor een unieke dyna-
miek van tekst en muziek. De pers omschrijft hen als de nieuwe Kommil Foo.

Met Stilt brengt Lankmoed muzikaal totaalcabaret. Geubbelmans en Van Ewijk weigeren met de 
huidige maatschappij mee te versnellen. Zij verliezen zich liever in hun eigen spel en houden daar-
bij enkel rekening met hun eigen regels. 

toegang: 12 euro / 9 euro (Vriendenprijs)

abattoir Fermé 
A Brief History of Hell
Zaterdag 11 januari om 20 uur (inleiding om 19.15 uur) 
in de schouwburg

A Brief History of Hell van Abattoir Fermé is een kleurrijke 
satire over hedendaagse beeldende kunst die in tijden van 
crisis probeert te overleven. In A Brief History of Hell wordt 
er gepraat, veel gepraat, waanzinnig getaterd en wansmake-
lijk gelachen. In steeds wisselende rollen en door elkaar lopende verhaallijnen geven vier acteurs 
gestalte aan een reeks kunstenaars, verzamelaars, liefhebbers, kenners, critici en charlatans. 

toegang: 14 euro / 11 euro (Vriendenprijs)

Villanella en maria Clara Villa Lobos 
Koppie koppie (+3 jaar)
Zondag 12 januari om 14.30 uur in de schouwburg

Koppie koppie vertelt het verhaal van een grappig ventje 
met een groot hoofd. Het hele leven passeert de revue: 
geboorte, kind zijn, opgroeien, een identiteitscrisis, jezelf 
terugvinden, de ‘andere’ ontmoeten, verliefd worden … 
tot de cirkel weer rond is met een nieuwe geboorte.

Koppie koppie is een dansvoorstelling met videoprojecties geïnspireerd op kunst en cartoons. 
De personages lijken stripfiguren in een surrealistisch universum waar kleuren exploderen in 
ware Jackson Pollock-stijl. De voorstelling steunt op de interactie van het personage met de 
beelden en de tekeningen die geprojecteerd worden.

toegang: 8 euro / 5 euro (Vriendenprijs)

duett Complett 
Grandioso
donderdag 16 januari om 20 uur 
in de schouwburg

Duett Complett mengt krachtige acroba-
tie, briljante jongleerkunst en muzikale 
kwaliteit tot een harmonieus en swin-
gend geheel. Na meer dan duizend op-
tredens in theaters en op festivals binnen 
en buiten Europa, komen deze Duitse ar-
tiesten voor het eerst naar ons land. Met 
een verbluffende veelzijdigheid brengen 
Simon flamm en Thomas Schaeffert de 
hoogtepunten uit hun shows van de af-
gelopen tien jaar. Hun wereldberoemde 
flamenco-acrobatiescène wordt een 
moment om nooit te vergeten.

toegang: 14 euro / 11 euro 
(Vriendenprijs) 

kamerfilharmonie 
Vlaanderen
o.l.v. Herman engels
Slavische romantiek
Zaterdag 18 januari om 20 uur
in de schouwburg

UItVErKOCHt

PrOGrAMMA CC 't SCHALIKEn
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ensor Strijkkwartet en dimitri Verhulst 
de dood en het meisje
Vrijdag 17 januari om 20 uur in de schouwburg

In 1817 schreef Franz Schubert het lied Der Tod und 
das Mädchen. Het lied is een dialoog tussen het le-
ven en de dood, in de personen van een meisje en 
een zeisdragende figuur. In zijn kenmerkende stijl 
gaat schrijver Dimitri Verhulst met dit gegeven aan 
de slag. Hij bewerkt een verhaallijn uit zijn roman  
De laatkomer over een man die op het einde van zijn 
leven, in een bejaardentehuis, zijn jeugdliefde op-

nieuw tegenkomt. Het Ensor Strijkkwartet zorgt voor de prachtige kwartetmuziek.

toegang: 14 euro / 11 euro (Vriendenprijs) 

erik Goris  
Boeken en Bubbels
Zondag 19 januari om 10.30 uur in de lakenhal

Op deze winterse zondag ontvangt moderator Katrien Lo-
dewyckx de Herentalse acteur Erik Goris. Erik selecteert 
voor u een aantal boeken die hem zijn bijgebleven en die 
op de een of andere manier iets hebben betekend in zijn leven. Daarnaast ontvangt hij het boek 
dat Martin Heylen hem cadeau gaf. we vragen hem om zelf een boek te schenken aan Frieda Van 
wijck, de gast van de volgende Boeken en Bubbels. Joost Vandecasteele, die recent de pers haalde 
met zijn nieuwe boek Vel, vervoegt het gezelschap. Accordeoniste Jolien wils zorgt weer voor een 
muzikale toets.

na afloop serveert het cultuurcentrum u een glaasje cava en kunt u gezellig nakaarten over boe-
ken.

Boeken en Bubbels loopt in samenwerking met Standaard Boekhandel

toegang: 10 euro / 7 euro (Vriendenprijs)

Liesa Van der aa (voorprogramma: Imaginary Family)  
Tapijtconcert
Zaterdag 25 januari om 20 uur in de foyer

Met niets meer dan een viool, een stem, een loopstation 
en een bak vol effectenpedalen creëert en bewerkt Liesa 
Van der Aa al spelend haar muziek. nu eens eenvoudig en 
zacht, dan weer complex en bruut. De nummers van Liesa 
Van der Aa zijn grillig en verrassend. Met een bijzonder 
uitgekiend vioolgeluid en ingenieus gebruik van loops en 
effecten zorgt ze steevast voor een performance die nie-
mand onberoerd laat.

Imaginary Family speelt het voorprogramma. Dit is de 
groep rond de jonge singer-songwriter Joanna Isselé.

toegang: 12 euro / 9 euro (Vriendenprijs)

Jeune et jolie 
dinsdag 28 januari om 20 uur 
in de schouwburg

De zeventien-
jarige Isabelle 
leidt een nor-
maal tienerle-
ven. na haar 
e r v a r i n g e n 
met een va-
kantievriendje 
gaat ze steeds 
verder op sek-
suele zoektocht en begint te werken als 
callgirl. Al heeft ze het geld niet nodig, ze 
verdient er goed mee. Isabelle kan haar 
prostitutieleven verborgen houden voor 
haar familie, tot er zich een tragische ge-
beurtenis voordoet. 

Jeune et jolie is een Belgisch-franse film 
uit 2013. regisseur François Ozon won 
met deze film in San Sebastian de tVE 
Otra Mirada Award.

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

a Late Quartet 
Woensdag 29 januari om 14.30 uur 
in de schouwburg

Wanneer een 
van de mu-
zikanten van 
een wereldwijd 
bekend strijk-
kwartet getrof-
fen wordt door 
de ziekte van 
Parkinson, is de 
toekomst voor de groep ineens onzeker. 
In de aanloop naar hun vijfentwintigjari-
ge jubileumconcert lopen de gemoede-
ren hoog op. Is hun liefde voor muziek 
genoeg om de groep bij elkaar houden?

A Late Quartet is een Amerikaanse film 
uit 2012. In de hoofdrollen herkent u 
onder meer Philip Seymour Hoffman en 
Christopher Walken. 

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

2014_01_17_Ensor_strijkkwartet_dimi-

tri_verhulst
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marc aerts en didier trombini 
Waan en wezen
Van zaterdag 11 januari tot en met zondag 2 februari in kasteel Le Paige
Open op woensdag, donderdag, vrijdag, zaterdag en zondag van 14 tot 17 uur

Keramist en beeldhouwer Marc Aerts vindt in de natuur zijn 
onuitputtelijke inspiratiebron: oneindig divers, zowel in haar 
stereotiepe als haar uitzonderlijke uitingen. Hij vertaalt deze 
inspiratie in objecten die hij voor u naar kasteel Le Paige 
brengt.

Didier trombini echter zet de mens centraal. Zijn werken 
stralen iets exuberants uit en hebben een flamboyante 
beeldende taal. Zijn composities dragen een zuiders zelfbe-

wustzijn in zich. Aerts en trombini ontmoeten elkaar in een expositie die verbeelding en werkelijk-
heid verweeft en (h)eerlijke kunst met diepe roots brengt.

de toegang is gratis.

raymond minnen 
Tegen de muur
Van zaterdag 18 januari tot en met zondag 9 februari in de Lakenhal
Open op woensdag, donderdag, vrijdag, zaterdag en zondag van 14 
tot 17 uur

Avant-gardist, dadaïst en toffentist werd hij al genoemd, maar bo-
venal is raymond Minnen pure rock-’n-roll. Als Kempense popart-
kunstenaar bij uitstek voegt hij zijn ongebreidelde fantasie en een 
grote dosis humor telkens samen tot een verwonderlijk object. Zijn 
vormtaal is kitsch, zijn werkwijze bricoleren, zijn boodschap maat-
schappijkritisch. 

Enkele jaren geleden nam hij kasteel Le Paige in, nu wordt de Lakenhal zijn speeltuin. En voor de al-
lereerste keer in zijn carrière is zijn driedimensionaal werk enkel en alleen tegen een muur te zien.

de toegang is gratis.

Papierwerk 
Van woensdag 8 januari tot en met 
woensdag 12 februari in de Vitrine
Open op maandag, dinsdag en woensdag van 13 tot 21 uur 
en op zaterdag van 9 tot 13 uur

In het atelier tekenkunst van de Stedelijke Academie voor 
Beeldende Kunst tekenen de studenten lijnen met houtskool, 
een potlood of een pen. Met kleurpotlood, pastelkrijt, inkt en 
aquarelverf kleuren ze vlakken in. U vindt er zelfs tekeningen 
die gemaakt zijn met naald en draad. de studenten tekenen 
naar stilleven, interieur en model. Maar er zijn ook vrije op-
drachten met veel ruimte voor persoonlijke expressie.

de tentoonstelling Papierwerk biedt een open blik op wat er in het atelier allemaal kan ont-
spruiten. Acht leerlingen van het tekenatelier stellen er hun tekeningen voor. De vernissage 
vindt plaats op woensdag 8 januari om 20 uur in de Vitrine, de galerie van de academie. 

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

Verzet de Stad 
de mooiste Poëzie 
ter Wereld 
Op vrijdag 31 januari vindt in de foyer 
van ’t Schaliken Verzet de Stad plaats. 
Hoofdmoot van de avond is de derde 
editie van De Mooiste Poëzie ter we-
reld, de poëziewedstrijd van de stad 
Herentals. Alle leerlingen van de vier-
de, vijfde en zesde leerjaren van de 
Herentalse middelbare scholen mogen 
deelnemen. Uit de inzendingen selec-
teert de jury een dertigtal gedichten 
die de leerlingen die avond live voor 
het publiek brengen. Het publiek kan 
via verschillende stemrondes bepalen 
wie de uiteindelijke laureaat van de 
avond wordt.

naast de poëzie van de leerlingen zijn 
er nog optredens van de poëziewerk-
groep van De Dorpel en de dichter-ro-
manticus Xavier De Busser. Als hoofd-
act treedt Mitged op, een Herentals 
hiphoptalent dat de afgelopen jaren 
sterk aan zijn muzikale carrière werk-
te. De presentatie van de avond is in 
handen van allroundkunstenaar Danny 
Smolders. Verzet de Stad begint om 
19.30 uur. de toegang is gratis.

Verzet de Stad is een organisatie in het 
kader van Gedichtendag en de week 
van de Poëzie.

Meer informatie: 
www.kortsluiting.be
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Vzw Begeleid Wonen
heet voortaan 
vzw OpWeg

De vzw Begeleid wonen Herentals be-
geleidt al sinds 1993 volwassenen met 
een handicap. Na twintig jaar is het tijd 
voor een nieuwe naam. Daarom gaat 
vzw Begeleid wonen Herentals vanaf 1 
januari 2014 verder door het leven als 
vzw Opweg.

De vzw is gesubsidieerd door het 
Vlaams Agentschap voor Personen 
met een Handicap. de dienst startte in 
1993 met een erkenning begeleid wo-
nen voor vier personen met een licht 
mentale beperking en groeide uit tot 
een dienst van tachtig plaatsen, waar-
van 74 voor het aanbod begeleid wo-
nen en zes plaatsen voor rechtstreeks 
toegankelijke Hulp voor personen met 
een (vermoeden van) handicap.

Meer informatie: 
vzw OpWeg, Markgravenstraat 65, 
tel. 014-23 18 80, 
info@vzwopweg.be, 
www.vzwopweg.be

Computerlessen  
op maat van senioren

Zou u graag kennismaken met de com-
puter? Of hebt u al een computer maar 
kunt u er nog niet goed mee overweg? 
Schrijf u dan in voor de computerlessen 
in dienstencentrum Het Convent. Er zijn 
zowel lessen voor beginners als voor 
gevorderden. U kunt er ook cursussen 
Photoshop Elements, Excel, Multime-
dia en PowerPoint volgen. Inwoners 
van noorderwijk en Morkhoven kun-
nen terecht in het Dorpshuis (ring 26) 
voor computerlessen voor beginners en 
gevorderden. Schrijf u snel in, want de 
plaatsen zijn beperkt.

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

SOCIO

Familiegroep dementie

De familiegroep dementie komt samen op vrijdag 24 januari om 14 uur in het wZC Sint-Anna 
(Vorselaarsebaan 1). Deze maand gaat het over hoe u het beste omgaat met een persoon met 
dementie en met de familie tijdens de eerste dagen na de opname in een WZC. daarna kan ie-
dereen tips en ervaringen uitwisselen.

Meer informatie: Dany Vrydag, Lantaarnpad 9/102, tel. 014-70 31 80, gsm 0484-79 89 11, 
familiegroep.dementie.herentals@telenet.be

zelfmoordlijn bereikbaar op het nummer 1813 

In de bijna 35 jaar dat de Zelfmoordlijn bestaat, werd het nummer 02-649 95 55 talloze malen 
gedraaid door mensen in nood. Vandaag ligt de drempel naar een crisisgesprek nog lager: de 
Zelfmoordlijn gaat voortaan door het leven als Zelfmoordlijn1813, bereikbaar op het verkorte 
noodnummer 1813. Samen met het nieuwe nummer lanceert de Zelfmoordlijn ook de nieuwe 
website www.zelfmoord1813.be. Hier vindt u meer informatie over zelfdoding en kunt u elke dag 
van 19 tot 21.30 uur terecht voor rechtstreekse hulp via de chat.

De Zelfmoordlijn blijft steeds op zoek naar nieuwe vrijwillige hulpverleners. In februari start een 
nieuwe opleiding op verschillende locaties in Vlaanderen. Bent u geïnteresseerd, stel u dan kan-
didaat via vrijwilligers.zelfmoordlijn.be of tel. 02-649 62 05.

Provinciale premie voor woningaanpassing verdwijnt, 
andere premies blijven
De provincie Antwerpen schaft op 1 ja-
nuari 2014 alle toelagen voor welzijn en 
gezondheid af, waaronder de provinciale 
premie voor aanpassingen aan de woning 
van 65-plussers. Er is nog wel voldoende 
budget om de premieaanvragen die in 2013 
werden goedgekeurd uit te betalen. Als uw 
aanvraag werd goedgekeurd, hebt u nog 
twee jaar tijd om de werkzaamheden te la-
ten uitvoeren.

Begeleiding door Landelijke thuiszorg
De samenwerking tussen de provincie en Landelijke thuiszorg blijft wel bestaan. Ouderen en 
zorgbehoevenden kunnen zich door Landelijke thuiszorg laten begeleiden bij het aanpassen 
van hun woning. U betaalt slechts 87 euro, de provincie neemt de rest van de advieskosten 
(tot 1.153 euro) voor haar rekening. Een ergotherapeut van Landelijke thuiszorg komt bij u 
langs om te bekijken welke aanpassingen u kunt uitvoeren en welke premies u daarvoor kunt 
aanvragen. De ergotherapeut helpt u ook met het zoeken van een geschikte aannemer, het 
opvragen van offertes en het invullen en indienen van premieaanvragen.

Meer informatie: Landelijke Thuiszorg, tel. 070-22 88 78, www.provant.be/subsidies/welzijn

Vlaamse aanpassingspremie voor ouderen
U kunt ook nog steeds de Vlaamse aanpassingspremie voor ouderen aanvragen. Deze premie 
vormt een bijdrage in de kosten (tot 1.250 euro) voor 65-plussers die hun woning willen aan-
passen. Het gaat dan bijvoorbeeld om het vervangen van een ligbad door een inloopdouche, 
het plaatsen van een traplift, het automatiseren van rolluiken, het verhogen van toiletten, het 
aanbrengen van steunen of het verbreden van deuropeningen.

Meer informatie: Wonen-Vlaanderen, tel. 02-553 82 98, www.wonenvlaanderen.be/premies 
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Vijftig jaar 
damiaanactie
In 2014 viert de Damiaanactie haar vijf-
tigste verjaardag. De organisatie heeft 
één grote verjaardagswens: zo veel 
mogelijk tbc- en leprapatiënten gene-
zen zodat hún verjaardagen echt geluk-
kig worden. U kunt de damiaanactie 
steunen door stiften te kopen tijdens 
de jaarlijkse solidariteitscampagne op 
24, 25 en 26 januari. U kunt ook helpen 
door een bedrag te storten op rekening 
BE05 0000 0000 7575. Een bedrag van 
40 euro is fiscaal aftrekbaar en volstaat 
om een patiënt te behandelen.

de damiaanactie geneest niet alleen 
maar bouwt ook aan de toekomst. wilt 
u letterlijk uw steentje bijdragen? neem 
dan deel aan een van de bouwkampen 
in India, Congo, Bangladesh of latijns-
Amerika. tijdens een reis van drie of 
vier weken werkt u samen met plaatse-
lijke arbeiders aan de bouw of renova-
tie van een gezondheidscentrum, een  
lepradorpje of een andere gezondheids-
voorziening. Op zaterdag 11 januari 
komt u meer te weten over de verschil-
lende projecten tijdens de infodag in  
Mechelen.

Meer informatie en inschrijvingen: 
www.damiaanactie.be/bouwkampen

Meer informatie

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

nog plaatsen vrij voor de Grabbelpas
Bent u nog op zoek naar leuke activiteiten voor uw kinderen tijdens de 
kerstvakantie? Goed nieuws! Voor de Grabbelpas zijn er nog plaatsen 
vrij. Deze vakantie slaan we onze vleugels uit en stappen we in onze 
drietrapsraket. de kinderen kunnen onder meer een ruimtetuig timme-
ren, kennismaken met roofvogels en een ruimtewezen knutselen. In-
schrijven kan nog steeds via www.jeugddienstherentals.be/grabbelpas.

nieuwjaarszangers Lakenhal 
Op oudejaarsdag trekken de Herentalse kinderen massaal de straat op om hun nieuwjaarswen-
sen rond te zingen. de Herentalse jeugdraad legt hen ook dit jaar in de watten. de jeugdraad 
ontvangt de kinderen op dinsdag 31 december tussen 9 en 12 uur voor de Lakenhal en trakteert 
hen op een wafel en een warme chocolademelk.

Meer informatie: jeugdraad Herentals, voorzitter@jeugdraadherentals.be,
www.jeugddienstherentals.be/jeugdraad

Volgende jeugdraadvergadering 
De jeugdraad is een officieel adviesorgaan van het stadsbestuur en bestaat uit een bont allegaar-
tje van jongeren die het leven in de stad voor de jeugd wil verbeteren. De jeugdraad adviseert 
het stadsbestuur bij beslissingen die een invloed kunnen hebben op het leven van kinderen en 
jongeren. De jeugdraad kan ook zelf zaken aankaarten en op eigen initiatief het stadsbestuur 
adviseren. De volgende vergadering van de jeugdraad vindt plaats op donderdag 30 januari om 
19.30 uur in de bovenzaal van de jeugddienst in het Stadspark. Alle geïnteresseerde jongeren zijn 
welkom.

Meer informatie: jeugdraad Herentals, voorzitter@jeugdraadherentals.be,
www.jeugddienstherentals.be/jeugdraad

11.11.11-acties een succes 
Het 11.11.11-comité dankt alle vrijwilligers die dit jaar de handen uit de mouwen staken tijdens 
de verschillende 11.11.11-acties. De geldinzameling aan de winkels in Herentals, de stratenactie 
in noorderwijk, de multiculturele brunch, het autowassen op de Molekens en de boekenverkoop 
van de bib brachten samen 10.789,93 euro op. Daarbij komen nog de opbrengsten van kleine 
acties en de stortingen van gulle Herentalsenaren.

Werken in de wereld met VIa 
VIA (Vrijwillige Internationale Actie) organiseert elk jaar een duizendtal vrijwilligerskampen, ver-
spreid over de hele wereld. Zo kunt u in de verste uithoeken van de wereld actief iets bijdragen 
aan de maatschappij: workshops houden met gehandicapte kindjes in togo, een waterloop he-
raanleggen in een Japans woud, een boeddhistisch meditatiecentrum in Engeland renoveren, … 
er is voor elk wat wils. Maar ook voor mensen die liever in België blijven, heeft VIA vrijwilligers-
vacatures. neem snel een kijkje op www.viavzw.be.

Meer informatie: VIA vzw, Lange Nieuwstraat 147, 2000 Antwerpen, 
tel. 03-707 16 14, VIA@VIAvzw.be, www.viavzw.be
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nieuwe reeks zwemlessen 
Op maandag 17 februari start de sportdienst met zwemlessen voor baby’s, peuters, kleuters, 
kinderen en volwassenen. Een zwemreeks bestaat uit tien lessen. Kinderen en volwassenen 
kunnen in groep of per twee deelnemen. Nieuwe deelnemers uit Herentals kunnen zich in-
schrijven vanaf maandag 13 januari op www.uitinherentals.be/zwemlessen. 

Oproep kandidaten kampioenenhuldiging 2013 
Elk jaar huldigt de sportraad de sportkampioenen van het afgelopen jaar. Als u in 2013 een 
Belgische titel behaalde of een podiumplaats op een Europees of wereldkampioenschap, dan 
mag u zich aanmelden en komt u in aanmerking voor de titel van sportlaureaat of -laureate 
2013. Sporters uit de jeugdcategorieën komen ook in aanmerking met een titel van Vlaams, 
provinciaal of regionaal kampioen of een podiumplaats op een Belgisch kampioenschap. U 
kunt zichzelf kandidaat stellen bij de sportdienst tot 7 januari. De kampioenenhuldiging vindt 
plaats op 7 maart in cc ’t Schaliken.

Gratis lessen aquafit 
Elk nieuw jaar begint voor velen met het voornemen om meer te sporten. Om uw goede voor-
nemens om te zetten in de praktijk, geven we u graag enkele tips mee:
• Kies een sportactiviteit die bij u past en die u leuk vindt.
• Breng iemand mee naar de activiteiten. Met twee sporten is leuker dan alleen.
• Zorg voor voldoende flexibiliteit, zodat u ook op een ander tijdstip kunt gaan sporten als er  
 eens iets tussen komt.
• Lukt het een week niet? Geen probleem, begin meteen weer opnieuw!

Het stadsbestuur geeft u alvast een duwtje in de rug door u gratis te laten kennismaken  
met twee uiteenlopende watersportactiviteiten: aquajogging en dynamische relaxatie. Op 
woensdag 8 januari kunt u van 20 tot 20.50 uur deelnemen aan een les aquajogging en op 
donderdag 9 januari van 21 tot 21.50 uur aan een les dynamische relaxatie. U kunt zich inschrij-
ven aan de kassa van het netepark. wees er snel bij want het aantal plaatsen is beperkt! Op  
www.uitinherentals.be/aquafit vindt u meer informatie over de verschillende aqualessen.

Sportmonitor: 
dé vakantiejob voor 
sportieve en 
enthousiaste jongeren

Het stadsbestuur organiseert zwem-
lessen en sportkampen, zowel tijdens 
het schooljaar (’s avonds en in het 
weekend) als tijdens de schoolvakan-
ties. Om al deze activiteiten te begelei-
den zoeken wij sportieve, enthousiaste 
en gemotiveerde monitoren die in hun 
vrije tijd graag een centje bijverdienen.

Jongeren met een opleiding lichame-
lijke opvoeding, lager onderwijs, kleu-
teronderwijs of kinesitherapie komen 
in aanmerking voor een tewerkstelling 
van bepaalde duur. Ook jongeren met 
een sporttechnische vorming via de 
Vlaamse Trainersschool, met een di-
ploma van bewegingsanimator (in het 
jeugdwerk) of studenten uit een van de 
bovenvermelde opleidingen kunnen 
zich aanmelden. Het loon wordt be-
paald door de gemeentelijke barema’s 
en de opleiding van de monitor. Als u 
geïnteresseerd bent, bezorgt u een 
sollicitatiebrief met cv aan de dienst 
sport via sportdienst@herentals.be 
of u stuurt uw brief naar stadsbestuur  
Herentals, dienst sport, Augustijnen-
laan 30, 2200 Herentals. Voor meer 
informatie kunt u steeds contact opne-
men met de sportdienst.

Meer informatie

Sportdienst, De Vossenberg, Markgravenstraat 93, tel. 014-28 52 50, 
sportdienst@herentals.be
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Ode aan Lieve
Op zondag 19 januari om 20 uur vindt 
voor de tweede keer het benefietcon-
cert Ode aan Lieve plaats.
De Herentalse muzikante Lieve Steurs 
overleed op 9 juli 2011 na zes maan-
den moedige strijd tegen kanker. Haar 
collega's en vrienden willen haar niet 
vergeten en geven die avond het beste 
van zichzelf op het podium van cultuur-
centrum 't Schaliken. De opbrengst 
van het concert gaat volledig naar de 
sponsoring van de fietsploeg Straffe 
Kost, die deelneemt aan de duizend 
Kilometer van Kom Op tegen Kanker.

Kaarten kosten 12 euro in voorverkoop 
en 15 aan de kassa. Jongeren onder  
de achttien jaar betalen 10 euro in 
voorverkoop en 12 euro aan de kas-
sa. U kunt de kaarten bestellen bij  
cultuurcentrum ’t Schaliken via  
www.schaliken.be of op tel. 014-28 51 
30. Het benefietconcert is een organi-
satie van Lions Lakenpoortse Herentals 
in samenwerking met de leerkrachten 
van de Stedelijke Academie voor Mu-
ziek, Woord en dans en met de steun 
van het stadsbestuur.

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. Op 
zondag 12 januari vertrekt de wandeling aan Den Beiaard (Grote Markt 19), op 19 januari aan 
het Schedelhof (Bertheide 12) en op 26 januari aan Den Brigand (Bovenrij 59). 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

Joggen voor beginners 
Op woensdag 15 januari start de Jogclub Herentals met een nieuwe reeks joggen voor begin-
ners. Lesgeefster Mieke Boeckx schreef een programma waarmee beginnende joggers in tien 
weken tijd vijf kilometer leren joggen. De lessen vinden plaats op woensdag om 19 uur in het 
BLOSO-centrum. Deelnemen kost 30 euro. In de prijs is een boek met informatie inbegrepen. 
Inschrijven kan tijdens de eerste les vanaf 18.45 uur.

Meer informatie: jogclubherentals@hotmail.com

Familiequiz van de Herentalse Badmintonclub  
naar jaarlijkse traditie organiseert de Herentalse Badmintonclub een familiequiz op zondag 
19 januari. Het is een gezellige quiz met gevarieerde vragen over verschillende onderwerpen. 
Iedereen kan meedoen! Een ploeg bestaat uit zes personen, van wie maximaal vier volwasse-
nen. Deelnemen kost 15 euro per ploeg. De quiz vindt plaats in zaal ’t Hof en begint om 14 uur.

Meer informatie en inschrijvingen: quiz@herentalsebc.com, tel. 0487-02 62 65

kerstboomverbranding kLJ noorderwijk  
KLJ noorderwijk organiseert op zaterdag 11 januari vanaf 18 uur een kerstboomverbranding 
op de KlJ-terreinen in de Kruisstraat in Noorderwijk. Op woensdag 8 januari halen de mede-
werkers van de uitvoeringsdienst de kerstbomen in noorderwijk op.

Vuurfeest in de Sint-Jansparochie  
Op zaterdag 11 januari organiseert KwB Sint-Jan vanaf 18 uur een vuurfeest op de hoek van 
Krakelaarsveld en Veldhoven. Iedereen is welkom om samen de koude te verjagen, de duister-
nis van de winter te keren en 2014 te verwelkomen met warmte en gezelligheid, kaarsen en 
goede wensen, hapjes en drankjes. Zoals gewoonlijk gaat de opbrengst naar goede doelen, dit 
keer onder meer naar de ALS Liga. (ALS staat voor Amyotrofe Lateraal Sclerose.)

tai chi chuan  
tai chi chuan is een Chinese bewegingsleer die volgens de beoefenaars de gezondheid bevor-
dert en het lichaam en de geest helpt te ontspannen. U kunt een gratis proefles en demonstra-
tie bijwonen op woensdag 8 januari om 20.45 uur in kOsh campus Burchtstraat (het vroegere 
Sint-Jozefinstituut, Begijnenstraat 29).

Meer informatie: Inge Van den Eynde, tel. 014-51 98 20, www.shangri-la.be
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theaterling – titus 
Na een jarenlange oorlog komt Titus 
terug naar rome, waar hij wordt mee-
gesleurd in een verkiezingsstrijd. Het 
leed waarvan hij verlost dacht te zijn, 
lijkt zich te vermenigvuldigen. titus 
is een voorstelling over wraak en ja-
loezie, geweld en lust, list en bedrog, 
vaders en zonen, oorzaak en gevolg. 
wanneer het doek valt, liggen er 32 
lijken op het toneel. De voorstellingen 
vinden plaats op 17, 18, 24, 25, 26, 30 
en 31 januari en op 1 februari in de Ka-
mertheaterzaal van ’t Hof.

Meer informatie: 
www.theaterspektakel.be, 
www.facebook.com/theaterling

klara in de Singel 
Op zaterdag 25 januari organiseren 
het Davidsfonds en de Gezinsbond van 
Herentals een daguitstap naar Klara in 
de Singel. Op www.desingel.be vindt 
u het programma van deze muzikale 
dag. De verenigingen zorgen voor een 
voordelig toegangsticket van 18 euro 
en voor vervoer. De bus vertrekt om 
10.45 uur aan het administratief cen-
trum (Augustijnenlaan 30). Meerijden 
kost 12 euro voor leden van het Da-
vidsfonds of de Gezinsbond en 14 euro 
voor niet-leden.

Meer informatie en inschrijvingen: 
Hubert Vanooteghem 
(tel. 014-21 65 35, 
hubert.vanooteghem@skynet.be, 
rek. BE82 413209133168 van 
Davidsfonds Herentals) of 
Jef Haest (gsm 0472-46 14 49, 
jefhaest@hotmail.com, 
rek. BE94 7895 8133 0314 
van Gezinsbond Herentals)

Gregoriaanse vespers van driekoningen 
Op zondag 5 januari zingt de Schola Gregoriana Cantabo uit Antwerpen de gregoriaanse ves-
pers van Driekoningen in de Sint-waldetrudiskerk. Bart wuilmus vult de gezangen aan met 
orgelimprovisaties. Dit korte moment van rust en bezinning vangt aan om 15 uur. De toegang 
is gratis. 

Meer informatie: www.orgelherentals.be, tel. 011-91 05 53

Vrijwillige knotters gezocht 
Knotbomen zijn een mooi land-
schapselement, maar helaas laat het 
beheer ervan vaak te wensen over. 
Hier willen de regionale Landschap-
pen graag verandering in brengen 
door met vrijwillige knotters aan het 
werk te gaan. Als vrijwilliger knot u 
tussen november en maart knotbo-
men bij particulieren in ruil voor het 
brandhout. regionaal Landschap 
zorgt voor een verzekering en stemt 
vraag en antwoord op elkaar af. 

Opdat het werk veilig en correct zou 
worden uitgevoerd, organiseren de Antwerpse regionale Landschappen de Voorkempen, Kleine 
en Grote nete en rivierenland op zaterdag 18 januari een opleiding Veilig knotten. De opleiding is 
gratis en bestaat uit een theorieles in De Brink (Bosbergen 1) en een praktijkles in de rozenstraat. 
Hebt u al het nodige materiaal om te knotten (zaagbroek, zaagschoenen, helm met gehoorbe-
scherming, kettingzaag, …)? twijfel dan niet en schrijf u vandaag nog in als knotter.

Meer informatie en inschrijvingen: Regionaal Landschap de Voorkempen, 
Tim Geuvels, tim.geuvels@rldv.provant.be, tel. 03-312 87 14, www.rlkgn.be

Wintercafé in WzC Sint-anna 
Op vrijdag 31 januari is iedereen van harte welkom in het wintercafé van wZC Sint-Anna. Vanaf 
18 uur zijn er tal van lekkernijen verkrijgbaar zoals bakharing, pannenkoeken, kippenvleugels, 
soep, glühwein en warme chocolademelk. tussen 18 en 19 uur krijgt iedereen een glas cava om 
het vijfentwintigjarige bestaan van wZC Sint-Anna te vieren. 

Meer informatie: WZC Sint-Anna, Vorselaarsebaan 1, tel. 014-24 82 00

Infoavond over de gevaren van het internet 
Internet biedt ontzettend veel mogelijkheden, maar toch staan we te weinig stil bij de andere 
kant van de medaille. Op dinsdag 28 januari kunt u een infoavond bijwonen over de gevaren van 
het internet en hoe u uw kinderen daartegen kunt beschermen. De infoavond start om 19.30 uur 
en vindt plaats in lokaal dienstencentrum Komie Geire (Herentalseweg 1 in Olen). Deelnemen 
is gratis maar u moet zich wel voor 22 januari inschrijven. De infoavond is een initiatief van De 
Luisterbank Grobbendonk, Kids&Co Herenthout, Op Stap Olen en de intergemeentelijke samen-
werking van de OCMw’s van de Middenkempen.

Meer informatie en inschrijvingen: 
Marie-Paul Bergen, tel. 014-26 41 14, marie-paul.bergen@ocmwolen.be
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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.

Tot Zo   
05/01

UIT Reis door de geschiedenis van water samen met professor  
Barabas / Hidrodoe, Haanheuvel 7 / Info: www.hidrodoe.be

Di 31/12 JEUGD nieuwjaarszangers welkom / Lakenhal / Van 9 tot 12 uur 

fUIf Kiss Me / Sporthal in noorderwijk en sporthal Hulshout / 21 uur

fUIf Open Up – nieuwjaarsfuif van de Herentalse Basketbalclub /  
Zaal ’t Hof

Vr 03/01 INfO Mobiele Lijnwinkel / Lakenhal, Grote Markt /  
Van 8.30 uur tot 15 uur

Za 04/01 MUZIEK de Bonanzas – A Tribute to the Sixties / cc ’t Schaliken / 14.30 uur

Zo 05/01 MUZIEK Schola Gregoriana Cantabo – Gregoriaanse vespers van  
Driekoningen / Sint-waldetrudiskerk / 15 uur

wo 08/01 SPOrt Proefles aquajogging / Het netepark / Van 20 tot 20.50 uur

Van 08/01 
tot 12/02

tEntOOn   Vitrine – Papierwerk / Markgravenstraat 77 / Maandag, dinsdag en 
woensdag van 13 tot 21 uur en zaterdag van 9 tot 13 uur

Do 09/01 SPOrt Proefles dynamische relaxatie / Het netepark / Van 21 tot 21.50 uur

HUMOr  lankmoed – Stilt / cc ’t Schaliken / 20 uur / UItGEStELDE  
VOOrStELLInG

rAAD Milieuadviesraad / Administratief centrum, Augustijnenlaan 30 / 
20 uur

Za 11/01 UIT Kerstboomverbranding / KLJ-terreinen, Kruisstraat in  
noorderwijk / 18 uur

UIT Vuurfeest KwB Sint-Jan / Hoek Krakelaarsveld en Veldhoven /  
18 uur

tHEAtEr Abattoir Fermé – A Brief History of Hell / cc ’t Schaliken / 20 uur 
(inleiding om 19.15 uur)

Van 11/01 
tot 02/02

tEntOOn Marc Aerts en Didier trombini – Waan en wezen / Kasteel Le Paige 
/ Op woensdag, donderdag, vrijdag, zaterdag en zondag van 14 tot 
17 uur

Zo 12/01 dANS  Villanella en Maria Clara Villa Lobos – Koppie koppie (+3 jaar) /  
cc ’t Schaliken / 14.30 uur

UIT Herfst- en winterwandelingen / Den Beiaard, Grote Markt 19 / 
14.30 uur

wo 15/01 SPOrt Start cursus Joggen voor beginners / BLOSO-centrum / 19 uur

Do 16/01 HUMOr duett Complett – Grandioso / cc ’t Schaliken / 20 uur

SEnIOr Grijze Panters – Diner in ’t Stockshof / 12 uur / Info: ruf Van Cauter, 
tel. 014-21 12 69

Vr 17/01 KLASSIEK/
wOOrD 

Ensor Strijkkwartet en Dimitri Verhulst – De dood en het meisje /  
cc ’t Schaliken / 20 uur 

VrOUw Algemene vergadering en jaaroverzicht van de vrouwenraad / 
Fundatiehuis, Begijnhof 27 / Van 13.30 tot 16.30 uur /  
Info: Louisa van Sand, tel. 014-22 00 55

tHEAtEr Theaterling – Titus / Kamertheaterzaal ’t Hof / 20 uur

Za 18/01 INfO regionaal Landschap – opleiding Veilig knotten / De Brink,  
Bosbergen 1

KLASSIEK Kamerfilharmonie Vlaanderen o.l.v. Herman Engels – Slavische 
romantiek / cc ’t Schaliken / 20 uur / UItVErKOCHt

tHEAtEr Theaterling – Titus / Kamertheaterzaal ’t Hof / 20 uur

Van 18/01  
tot 09/02

tEntOOn raymond Minnen – Tegen de muur / Lakenhal / op woensdag, 
donderdag, vrijdag, zaterdag en zondag van 14 tot 17 uur 

Zo 19/01 wOOrD Erik Goris – Boeken en Bubbels / Lakenhal / 10.30 uur

UIT Herfst- en winterwandelingen / Schedelhof, Bertheide 12 /  
14.30 uur

QUIZ Familiequiz van de Herentalse Badmintonclub / Zaal ’t Hof / 14 uur

MUZIEK Ode aan Lieve / cc ’t Schaliken / 20 uur

BLOED Bloedinzameling rode Kruis / Parochiecentrum noorderwijk,  
ring 27-29 / Van 17.30 tot 20.30 uurr

Do 23/01 dANS Jan Martens – Dialogue (Double Bill) / cc de werft, werft 32, Geel 
/ 20.15 uur

SEnIOr Grijze Panters – wandeling / Info: ruf Van Cauter,  
tel. 014-21 12 69

Do 23/01 INfO In the Spotlight met Ilse De reze, voorzitster van het Olivia  
Hendrickx research Fund / Lakenhal / 20 uur /  
Info: tel. 014-85 92 90

Vr 24/01 SOCIO Familiegroep dementie / wZC Sint-Anna, Vorselaarsebaan 1 / 
Van 14 tot 16 uur

HEAtEr Theaterling – Titus / Kamertheaterzaal ’t Hof / 20 uur

Za 25/01 MUZIEK Liesa Van der Aa (voorprogramma : Imaginary Family) –  
Tapijtconcert / Foyer cc ’t Schaliken / 20 uur 

tHEAtEr Theaterling – Titus / Kamertheaterzaal ’t Hof / 20 uur

MUZIEK Klara in de Singel met het Davidsfonds en de Gezinsbond /  
Administratief centrum / 10.45 uur

Zo 26/01 UIT Herfst- en winterwandelingen / Den Brigand, Bovenrij 59 /  
14.30 uur

tHEAtEr   Theaterling – Titus / Kamertheaterzaal ’t Hof / 15 uur

Di 28/01 fIlM Jeune et jolie / cc ’t Schaliken / 20 uur

rAAD  raad voor Maatschappelijk welzijn / Kantoor van de OCMw-
secretaris, nederrij 133/A / 20 uur

wo 29/01 fIlM A Late Quartet / cc ’t Schaliken / 14.30 uur 

Do 30/01 rAAD Jeugdraadvergadering / Jeugddienst, Stadspark z/n / 19.30 uur

tHEAtEr Theaterling – Titus / Kamertheaterzaal ’t Hof / 20 uur

Vr 31/01 POEZIE Verzet de Stad / cc ’t Schaliken / 19.30 uur

JAZZ Koen de Cauter, Fapy Lafertin en groep – Django-on /  
Zaal Ootello, Ezaart 162, Mol / 20.15 uur

tHEAtEr Theaterling – Titus / Kamertheaterzaal ’t Hof / 20 uur

minder snel, ook in uw straat 

Begin dit schooljaar 
startte de politie Ne-
teland met de cam-
pagne Minder Snel, 
dank Je Wel. Met 
gevelborden spoor-
den de Herentalse 
scholen weggebrui-
kers aan om hun snel-
heid aan te passen in 
de schoolomgeving. 
Vanaf nu kunt u de 
‘minder snel’-bood-
schap ook onder de 
aandacht brengen 
in uw straat. Tussen 
1 december en 15 
augustus leent het 
stadsbestuur de ge-
velborden uit. Het gebruik van de borden is gratis, maar u betaalt 
wel een waarborg van 10 euro per bord. U kunt de borden afhalen 
in de stedelijke werkplaats (Hemeldonk 8). Ook voor organisatoren 
van evenementen is het interessant om de borden te gebruiken. 

Meer informatie: technische dienst uitvoering, Hemeldonk 8, 
tel. 014-85 92 40, uitvoeringsdienst@herentals.be
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BUrGErZAKEn

 Geboorten

 05/11 Louis, zoon van Eve Verstappen en Brian Van de Maele

 05/11 warre, zoon van Liese Bens en David Bruynseels

 09/11 Viënna, dochter van Glenny Buermans en Joachim Vandecraen

 12/11 Hanne, dochter van Kris Geboes en Pieter Marchand

 14/11 noah, zoon van Yoena Bruyndonckx en Bart Van den Eynde

 14/11 Elisabeth, dochter van nathalie Van Sande en Philip roodhooft

 16/11 Vienna, dochter van Ginette Senol en Leslie Smans

 17/11 Coralie, dochter van Karla Boeckx en David Soentjens

 17/11 naythen, zoon van Kelly Van Houdt en Glenn Baten

 18/11 Lena, dochter van Inez Lambrechts en rob Verwimp

 19/11 robin, zoon van Eve torfs en tim Bastiaens

 19/11 Liam, zoon van Shirly Massenhove en nick Michielsen

 21/11 Janne, dochter van Veronique Peeters en Hans De Belser

 22/11 Mia, dochter van Lien Haemhouts en tim Snijder

 26/11 Louise, dochter van Kim Smolders en Gregory Borremans

 Overlijdens

 09/11 Yvonne roofthooft (88), weduwe van Joannes De Haes

 14/11 Lea Jacobs (76), echtgenote van Marcel Daems

 16/11 Celina Hoefkens (91), weduwe van Josephus Gysels

 18/11 rosalia Daems (86), weduwe van Ludovicus Buyens

 19/11 rené Eyckmans (76), echtgenoot van Oda Van Peborgh

 25/11 August Vervoort (75), weduwnaar van Annie Van Looy

 25/11 Maria Bakelants (83), weduwe van Julianus Leys

 26/11 Evelina Van thielen (74), weduwe van Mardiros Deravedissian

 29/11 Jan De Peuter (86), echtgenoot van Maria Anthonis

 29/11 Lucas Vervoort (69)

 29/11 Lucia Cuylaerts (89), weduwe van Gustavus Gebruers

 01/12 Maria Geyselings (80)

 03/12 Hubert ryckhalts (73)

 05/12 walter Huyskens (62), echtgenoot van Christiane Molenberghs

 Huwelijksaankondigingen

 Sander Mertens (Herentals) en thais Haerens (Herentals)

 Dominique Hoeylaerts (Herentals) en Jill Jegers (Herentals)

 Maarten Verstraeten (Herentals) en Kimberly Van Donink (Herentals)

 Huwelijken

 Dimitri Janssens (Herentals) en Bianca Veris (Herentals)

 rainier Omaña (Herentals) en Emelina Perez tabuena (Herentals)

 Sven Van den Plas (Herentals) en Vanessa De win (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.

S O L d e n ZO n DAG
5  j a n u a r i 

Winkels in het centrum
open van 13 tot 17.30 uur
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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

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

OpWeg 014-23 18 80 
Info over wonen voor mensen met een handicap     

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

Zelfmoordlijn 1813

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 de-
cember en op woensdag 1 januari. 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 en op woensdag 1 januari. 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 en op woensdag  
1 januari.

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 en woensdag 
1 januari

18.00-20.00 14.00-16.00 10.00-12.00

reCYCLaGePark
Gesloten op woensdag 25 en donderdag 26 
december en op woensdag 1 januari. Op dinsdag 
24 en 31 december enkel open in de voormiddag.

09.00-18.00 09.00-16.30 09.00-16.30 09.00-12.00 08.30-14.30

JeUGddIenSt
Gesloten op woensdag 25 en donderdag 26 de-
cember en op woensdag 1 januari. 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 en op woensdag 1 januari. 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 de-
cember en op woensdag 1 januari. 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 
11 en 25 januari 
open van 9 tot 

12 uur

tOerISme HerentaLS
Gesloten op woensdag 25 en donderdag 26 de-
cember en op woensdag 1 januari. 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 17 uur

StedeLIJke WerkPLaatS
Gesloten op woensdag 25, donderdag 26 en 
vrijdag 27 december en op woensdag 1 januari.

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
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

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


