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Kleuren wijzen de weg

Parkeren eenvoudiger met nieuwe borden
Sinds begin oktober vindt u op de ring en in de binnenstad nieuwe
verkeersborden die de parkeerzones in de stad beter aanduiden.
Elke parkeerzone heeft een eigen kleur. Met deze nieuwe parkeerborden wil de stad het makkelijker maken om een parkeerplaats te vinden. Want niet alleen bezoekers, maar ook inwoners
van onze stad weten niet altijd de verschillende parkeerterreinen
in het centrum te vinden.
De signalisatie van de parkeerzones begint op de ringlaan met
grote infoborden waarop elke parkeerzone een aparte kleur
krijgt. Er zijn zes parkeerzones: zone Centrum (de vroegere Proute langs de Augustijnenlaan en Belgiëlaan), zone Ziekenhuis,
zone Station, zone Schaliken, zone Bovenpoort en zone Kerkplein. Zone ’t Schaliken lijkt nieuw, maar verwijst naar de huidige
parkeerplaatsen achter zaal ’t Hof en hotel De Karmel. Als u de
kleur van een bepaalde zone volgt, komt u automatisch op de
parkeerplaats in kwestie terecht.
Wie in het stadscentrum wil parkeren, kan dat gewoonlijk
tegen betaling. Wie echter korter dan tien minuten parkeert,
kan daarvoor een gratis ticket nemen aan de parkeerautomaat. Voor het gratis ticket drukt u op de groene knop van
de parkeerautomaat. Zo kunt u snel een winkel binnenspringen voor een kleine aankoop.

voorwoord ...

deze maand

November solidariteitsmaand
Beste stadsgenoten,
November is traditiegetrouw de solidariteitsmaand bij uitstek. Zo zetten de vrijwilligers van 11.11.11
opnieuw hun beste beentje voor om geld in te zamelen ter ondersteuning van de ontwikkelingssamenwerking.
De campagne van dit jaar vraagt aandacht voor landbouw en plattelandsontwikkeling om Burundi,
Rwanda en Congo uit het slop te halen. De overgrote meerderheid van de Afrikanen leeft op het
platteland en moet via landbouw aan een inkomen geraken. Maar armoede en honger zijn net het
grootst bij de boeren, bij de mensen die voedsel produceren. U leest alles over de campagne en de
acties van het Herentalse 11.11.11-comité in de brochure die u vindt in het midden van deze Stadskrant.
Ook andere Herentalsenaren zetten deze maand solidariteitsacties op touw. Zo zijn er de Oldieavond ten voordele van de Sinterklaasactie van pater Kristiaan en het mosselfeest van vzw Den
Brand. Deze vrijwilligers verdienen respect voor hun grenzeloze inzet. Door hun acties te steunen,
draagt u bovendien uw steentje bij aan een betere wereld.
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gedrukt op 100 % gerecycleerd papier

www.herentals.be
Bericht aan onze lezers buiten
Herentals en in het buitenland
Als abonnee van de Stadskrant ontvangt
u het gemeentelijk informatieblad van
Herentals met De Post. 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
Algemene info > publicaties > 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.

Horeca-uitbater gezocht voor
Vossenberg en Netepark
Het stadsbestuur zoekt een uitbater voor de
horeca in sporthal De Vossenberg en recreatiedomein Netepark. Beide concessies lopen
van 1 januari 2011 tot en met 31 december
2019. De belangrijkste gunningscriteria zijn inrichting, uitbatingsvergoeding; afvalpreventie,
duurzaamheid van materialen en referenties
en ervaring in de horeca. Het bestek en de
bijhorende documenten kunt u krijgen bij de
technische dienst van de stad. De bundel kost
10 euro, verzendingskosten inbegrepen. Het
referentienummer van het dossier is 2010-064.
U moet uw inschrijving ten laatste op 18 november om 11 uur binnenbrengen bij de technische dienst. Uw inschrijving moet minimaal 120 kalenderdagen geldig blijven. De inschrijvingen
worden op 18 november om 11 uur geopend in de raadzaal van het administratief centrum,
Augustijnenlaan 30 in 2200 Herentals.
Meer informatie: technische dienst, Luc Thijs, Augustijnenlaan 30, 2200 Herentals,
tel.: 014-28 50 50, luc.thijs@herentals.be

Allerheiligen en Allerzielen
De begraafplaatsen van Herentals, Morkhoven en Noorderwijk kunt u elke dag te voet
bezoeken. Mensen die slecht ter been zijn,
mogen op vrijdag van 13 tot 15.30 uur en op
zaterdag van 13 tot 17 uur met hun wagen op
de begraafplaats van Herentals.
Enkel de laatste week voor Allerheiligen mag
u niet met de auto op de begraafplaats. Indien
het voor u echt niet mogelijk is om de begraafplaats tijdens deze periode te voet te bezoeken, moet u vooraf een medewerker op de hoogte brengen. Zij openen de poort voor u.

Strooiweide begraafplaats Herentals uitgebreid
Het stadsbestuur breidde de strooizone op de begraafplaats van Herentals uit. Dit gebeurde door
een grote bloembak tussen de huidige strooiweide en het middenpad te verwijderen. Met deze
ingreep werd de oppervlakte van de strooiweide verdubbeld. Ook ligt deze zone er nu een stuk
netter bij en is er in de periode van Allerheiligen meer ruimte om bloemstukken te leggen.

Stadsdiensten gesloten tijdens herdenkingsperiode
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De stadsdiensten zijn gesloten op maandag 1 november (Allerheiligen), dinsdag 2 november (Allerzielen), donderdag 11 november (Wapenstilstand), vrijdag 12 november (brugdag) en maandag 15 november (Koningsfeest).

Wetenswaard

Uitleenproject
tuinmateriaal in
Diependaal

In november mag bijna al uw groenafval gratis naar het
recyclagepark
Sinds 1 augustus 2009 betaalt u ook op het recyclagepark per kilogram groenafval. Maar in
november en april mag u snoeihout, haagscheersel en bladeren gratis brengen. U moet het
snoeihout, haagscheersel en bladeren wel scheiden. We zetten nog even de spelregels op een rij.

GRATIS
- Afval van klimop, laurier, rozenstruiken, hortensia, heide, riet, bamboe,…
- Snoeihout (in zijn geheel of verhakseld), bladeren, dennennaalden, eikels en haagscheersel

NIET GRATIS
- Groente- en fruitafval (aardappelschillen, schillen van citrus- of andere vruchten, groente- en
fruitresten, eierschalen, doppen van noten en kastanjes, theebladeren en theezakjes, koffiedik
en papieren koffiefilters, papier van de keukenrol, kleine hoeveelheden etensresten). Deze
worden niet via het recyclagepark ingezameld.
- Tuinafval: gazonmaaisel, onkruid, resten uit de groentetuin, verwelkte snijbloemen en kamerplanten, zaagsel, boomschors, schaafkrullen en mest van kleine huisdieren.
- Boomstronken
Meer informatie: milieudienst, administratief centrum, Augustijnenlaan 30, tel. 014-28 50 50

Afhalen plantgoed haagplantactie
Wie haagplanten, fruitbomen, klim- of slingerplanten heeft besteld tijdens de jaarlijkse haagplantactie Behaag onze Kempen kan zijn plantgoed afhalen op zaterdag 20 november tussen 9.30 en 11.30
uur in de stedelijke werkplaats, Hemeldonk 10 (naast het recyclagepark). Betalen doet u ter plaatse.
Meer informatie: milieudienst, administratief centrum, Augustijnenlaan 30, tel. 014-28 50 50

Energie besparen doe je zo!
Vandaag is een derde van de Vlaamse daken niet geïsoleerd. Dat is een oppervlakte van 80 miljoen vierkante meter. Met een beperkte investering van 1.000 tot 2.000 euro kunt u 15 tot 30
procent besparen op de verwarmingskosten. Energie besparen kan op nog andere manieren. Op
maandag 29 november om 19.30 uur bent u welkom in de raadzaal van het administratief centrum voor een workshop energie besparen voor beginners. Dak- en zolderisolatie komen zeker
aan bod, maar de sprekers houden ook rekening met vragen van het publiek. Deze infoavond is
een organisatie van de stad en de provincie Antwerpen, met steun van de Vlaamse Overheid en
het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) en wordt begeleid door Green vzw.
Meer informatie: milieudienst, administratief centrum, Augustijnenlaan 30, tel. 014-28 50 50
of via www.energiesparen.be

Afrika moet sneller vooruit
Het campagneweekend van 11.11.11 heeft dit jaar het motto ‘Afrika moet
sneller vooruit’. Ook het 11.11.11-comité van Herentals trotseert de koude
aan de supermarkten om geld in te zamelen voor deze campagne. Hiervoor zoekt 11.11.11 nog enthousiaste vrijwilligers met een warm hart voor
het Zuiden die zich kunnen vrijmaken op 12, 13 of 14 november. Wilt u
mee op pad voor 11.11.11? Geef een seintje op 014-21 21 86.

Afrika moet
sneller vooruit

Het stadsbestuur steunt het project
Groene Voortuintjes van Buurtcontactpunt De Klink en Vormingsplus Kempen. Met dit project krijgen bewoners
en vrijwilligers van Diependaal in het
voorjaar en in het najaar meer informatie over tuinonderhoud, waarna ze aan
de slag gaan in hun voortuintjes. Omdat heel wat mensen het nodige tuinmateriaal niet zelf kunnen kopen, start
de preventiedienst van de stad met een
uitleenproject. Het stadsbestuur koopt
het tuinmateriaal aan en de vrijwilligers
zullen het materiaal beheren.
Meer informatie: milieudienst,
administratief centrum,
Augustijnenlaan 30, tel. 014-28 50 50

Dringend onderhoud
aan overweg
Poederleeseweg
Infrabel voert in november dringende
onderhoudswerkzaamheden uit aan
de overweg op de Poederleeseweg.
De werkzaamheden starten op vrijdag
5 november om 20 uur en eindigen op
maandag 8 november om 6 uur. De
Poederleeseweg is afgesloten tussen de
Olympiadelaan en de ovonde aan Wellens. De omleiding loopt via de Olympiadelaan, Hikstraat en Nederrij. Zwaar
verkeer moet een omleiding volgen via
Lichtaart.

Eerste hulp bij schulden
Steeds meer Vlamingen kampen met
een schuldenlast. Ook in Herentals geraken steeds meer mensen in de problemen door schulden. Wie begeleiding
zoekt, kan terecht bij de sociale dienst
van het OCMW. De sociale dienst van
het OCMW is gevestigd in de Nederrij
133a (naast het AZ St.-Elisabeth) en is
elke werkdag open van 9 tot 11.45 uur
en maandagavond van 18 tot 19 uur.
Op internet vindt u alle informatie
over schulden op
www.eerstehulpbijschulden.be.
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Wetenswaard
CO, een stille moordenaar in huis
Elk jaar sterven er mensen aan koolstofmonoxidevergiftiging. Koolstofmonoxide, dat we ook kennen als CO, is een gevaarlijk gas. U
ruikt het niet, ziet het niet, smaakt het niet en voelt het niet. U
krijgt hoofdpijn, gaat braken en valt flauw. Als u niet op tijd gered
wordt, kunt u overlijden.

Vergeet de sneeuw op de
stoep niet te ruimen

Het is belangrijk om gasgeisers en verwarmingstoestellen die werken op gas, kolen, stookolie en petroleum veel zuurstof te geven.
Als er te weinig zuurstof in de kamer is, dan ontstaat het gevaarlijke gas CO. Zorg voor voldoende verluchting in de kamer waar het toestel brandt. Maak bij het
isoleren niet alle kieren van ramen en deuren dicht.
Kachels en ketels voor centrale verwarming vragen een juiste aansluiting op een schoorsteen
en een regelmatig onderhoud door een vakman. Een kachel op een lage stand laten branden is
gevaarlijk, want het vermindert de tocht in de schoorsteen. Plaats daarom nooit een te grote
kachel in een kleine kamer. Er moet steeds genoeg zuurstof bij de vlammen kunnen. Laat de
zuurstofklep van een kolen- en houtkachel voldoende open en zorg ervoor dat de schoorsteen
niet verstopt zit. Vogelnesten of bladeren in de schoorsteen kunnen de trek verminderen en
kunnen bovendien brand veroorzaken.
Verplaatsbare toestellen op petroleum, kerosine of gas hebben geen schoorsteen. Ze verbruiken
zuurstof uit de kamer. De verbrandingsgassen komen daarna in dezelfde kamer terecht. Gebruik
ze daarom niet. Ze zijn echt gevaarlijk. Bij elektrische toestellen kan geen CO ontstaan. Die zijn
dus wel veilig in gebruik.
Hoe herken je een CO-vergiftiging? Let op volgende alarmsignalen:
- Klachten bij verschillende personen tegelijk of bij huisdieren
- Klachten op bepaalde tijdstippen (bij het nemen van een bad, een douche of tijdens de afwas)
- Klachten die afnemen in frisse lucht of wanneer u naar buiten gaat
- Roetafzetting op muren rond gasgeisers
- Een abnormaal hoge vochtigheid en condensatie in huis
- Let op de kleur van vlammen. Gele vlammen wijzen op een slechte verbranding.
Eerste hulp
Wat moet u doen wanneer iemand een CO-vergiftiging heeft? Open eerst ramen en deuren.
Schakel het verbrandingstoestel uit. Als de persoon bewusteloos is, bel dan 112. Als de persoon
niet bewusteloos is, breng hem dan uit de kamer en bel de huisarts.
Meer info: www.koolstofmonoxide.be.

OCMW zoekt sociale partners
Het OCMW start in het voorjaar van 2011 met de bouw van een sociale campus op de terreinen van de oude spiegelfabriek aan de Lierseweg. De sociale campus moet de dienstverlening
aan de kwetsbaarste inwoners in onze samenleving verbeteren. Op dit moment zijn ruim 200
vierkante meter van de nieuwbouw nog niet ingevuld. Het gaat om een ruimte op de eerste
verdieping die onderverdeeld kan worden. Het OCMW doet een oproep naar organisaties
die werken met maatschappelijk kwetsbare doelgroepen en die op zoek zijn naar huisvesting.
Huurders mogen de gemeenschappelijke kleedruimten, toiletten, eetzaal en opleidingslokalen
in het gebouw gebruiken. Samenwerking is essentieel en moet leiden tot nieuwe initiatieven
voor de bezoekers van de sociale campus. Het doel is om zo veel mogelijk werkplaatsen te
creëren voor personen die op de gewone arbeidsmarkt uit de boot vallen. Dit project wordt
gerealiseerd met EFRO-subsidies.
Meer informatie: OCMW-secretaris Dirk Soentjens op tel. 014-24 66 40 of
dirksoentjens@ocmwherentals.be
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De herfst is volop bezig, en de winter
is in aantocht. De voorbije twee winters is er veel en al vroeg sneeuw gevallen. Het stadsbestuur vraagt u om na
sneeuwval de stoep voor uw woning
sneeuw- en ijsvrij te maken. Dat doet u
het beste door sneeuw te schoffelen en
zout te strooien. Zo zorgt u voor een
veilige doortocht voor voetgangers,
kinderwagens en rolstoelen. De straat
sneeuw- en ijsvrij houden is niet enkel
een daad van goed burgerschap, het is
ook een verplichting die al sinds 1942 in
onze stad van kracht is.

Sociale woningen voor
Kapellenblok
Nv Eigen Haard begint na de winter
met het bouwen van een nieuw sociaal woonproject in de Rozenstraat. Het
gaat om 10 nieuwe appartementen die
in het bijzonder geschikt zijn voor senioren. Op die manier kunnen bejaarde
inwoners van de gezinswoningen op de
Kapellenblok op latere leeftijd in een
aangepaste, kleinere woning in hun wijk
blijven wonen.
Meer informatie: Nv Eigen Haard,
Augustijnenlaan 28/6,
tel. 014-85 98 00,
info@eigen-haard.be

PROGRAMMA ’T SCHALIKEN
Elastic
Artisto (+6 jaar)
Woensdag 3 november om 14.30 uur
in de schouwburg

Dimitri Verhulst en Ensor
Strijkkwartet
De zeven laatste woorden
(J. Haydn)
Vrijdag 12 november om 20 uur
in de Sint-Catharinakerk, Begijnhof

Ontwapenend grappig. Dat is de beste omschrijving voor
wat deze ‘elastische’ artiest brengt. Mimeartiest, ballonnenplooier, acrobaat, jongleur en humorist met weinig woorden … Elastic is het allemaal.
De toegangsprijs is 8 euro. Met een abonnement betaalt u 5 euro. Hebt u recht op een
korting, dan betaalt u 6,50 euro.

Graindelavoix

La Magdalene: de cultus van Maria
Magdalena in de zestiende eeuw
Vrijdag 5 november om 20 uur in de
Sint-Waldetrudiskerk
Twee jaar geleden was Graindelavoix al te gast in de Begijnhofkerk. La Magdalene is het nieuwe
programma van Graindelavoix in grote bezetting, met maar liefst elf zangers en vijf muzikanten.
Centraal staat de intrigerende figuur van Maria Magdalena, balancerend tussen hoer en heilige.
Graindelavoix brengt, onder leiding van dirigent Björn Schmelzer, de nooit eerder uitgevoerde
Missa de Sancta Maria Magdalena van de in 1533 in Lier gestorven componist Nicolas Champion.
U krijgt ook aangrijpende liederen uit dezelfde tijd te horen waarin Magdalena centraal staat.

Het Ensor Strijkkwartet en schrijver
Dimitri Verhulst werkten deze voorstelling uit voor het Haydnjaar (2009).
Dat gebeurde op basis van de Sieben
letzten Worte van Joseph Haydn.
Dimitri Verhulst schreef zeven verhalen met de woorden als leidraad. Hij
zal zelf voorlezen tijdens de uitvoering.
Het Ensor Strijkkwartet koppelt deze
prachtige muziek los van het religieuze
gegeven en benadert De zeven laatste
woorden vanuit de dagelijkse realiteit.

De toegangsprijs is 15 euro. Met een abonnement betaalt u 12 euro. Hebt u recht op een
korting, dan betaalt u 13,50 euro.

De toegangsprijs is 14 euro. Met een
abonnement betaalt u 11 euro. Hebt
u recht op een korting, dan betaalt u
12,50 euro.

’t Arsenaal
De koning sterft

Letterfretter (+4 jaar)

Woensdag 10 november om 20 uur
in de schouwburg
Inleiding om 19 uur

Zondag 14 november om 13.30 uur
in de schouwburg, foyer, zaal ’t
Hof en Lakenhal

De koning sterft van Eugène Ionesco is een van de klassiekers van het absurdistische theater.
Centraal staan de waanzin van het alledaagse leven, de goddeloze wereld, de dood en de vraag
naar de zin van het leven. Het koninkrijk van Koning Berenger de Eerste is in verval. De koning
ook. Samen met hem vergaan stilaan zijn macht en land.

Op 14 november zijn alle kinderen van
4 tot 14 jaar welkom op Letterfretter,
een groots literair kinderfeest. De kinderen kunnen zingen met het alfabet,
tekenen, stripgedichten maken, avonturen vertellen en veel meer. Een muzikale voorstelling sluit de dag af.

De toegangsprijs is 16 euro. Met een abonnement betaalt u 13 euro. Hebt u recht op een
korting, dan betaalt u 14,50 euro.

MozART Group
Vrijdag 19 november om 20 uur
in de schouwburg

UITVERKOCHT

Letterfretter is een organisatie van de
bibliotheken van Lille, Olen, Vorselaar
en Herentals, cc ’t Schaliken, de provincie Antwerpen en Art Forum vzw. De
toegang is gratis.
Informatie en inschrijvingen
(tot 5 november) bij de bib of op
www.letterfretterantwerpen.be
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PROGRAMMA ’T SCHALIKEN
Paul Michiels en Jeroen D’hoe
It’s a G.A.S.
Zaterdag 20 november om 20 uur
in de schouwburg
Paul Michiels en de klassiek geschoolde componist Jeroen
D’hoe spelen in deze voorstelling liedjes die een ode brengen aan het Great American Songbook (G.A.S.). Live brengen zij, naast eigen songs, klassiekers uit het liederenboek van legendarische componisten en
uitvoerders.
De toegangsprijs is 15 euro. Met een abonnement betaalt u 12 euro. Hebt u recht op een
korting, dan betaalt u 13,50 euro.

Compagnie Kaiet / Geert Hautekiet
Trilogie van de Vieze Verol Tjes:
Witte peper
Donderdag 25 november om 20 uur
in de schouwburg
Witte peper is het eerste deel van de Trilogie van de Vieze Verol Tjes: een drieluik van muzikale
vertellingen rond vieze verhaaltjes. Geert Hautekiet vertelt, zingt én musiceert in zijn dooie
eentje vanop een ‘vuile kiosk’. Hij neemt alle mogelijke rollen op zich, bespeelt de vele zelfgemaakte muziekinstrumenten, regelt ondertussen de techniek en vertelt sappig het relaas van zijn
ontmoeting met een bijzondere figuur: Grote Gust.
De toegangsprijs is 10 euro. Met een abonnement betaalt u 7 euro. Hebt u recht op een
korting, dan betaalt u 8,50 euro.

At Five in the Afternoon
(Ellamira-project)
Dinsdag 9 november om 20 uur
Schouwburg cc ’t Schaliken
At Five in the Afternoon is een Iraanse film uit 2003 van regisseur Samira Makhmalbaf. Hoewel er een einde is gekomen aan het Taliban-regime, lijkt er nog niet veel veranderd te zijn
in Afghanistan. Het platgebombardeerde Kaboel is één grote ruïne. Meisjes mogen naast
de koranlessen nu ook openbaar onderwijs volgen. De meeste willen leerkracht, dokter of
ingenieur worden en meewerken aan de heropbouw van hun vaderland. Noqreh, een intelligente jonge vrouw, droomt er daarentegen van om de eerste vrouwelijke president van
Afghanistan te worden.

Jennie Vanlerberghen
Lach niet, Khanoem
Donderdag 2 december om 20 uur
Bibliotheek, Gildelaan 15
Een bijzondere lezing over Afghanistan door vrouwenrechtenactiviste Jennie Vanlerberghen,
Vlaams initiatiefnemer van het Vrouwenhuis in Istalif, Afghanistan. Inschrijven kan in de bib
(tel. 014-85 97 50, herentals@bibliotheek.be).
De toegang voor de film en de lezing zijn beide gratis.
I.s.m. KAV Herentals, ACV Herentals, ACW Herentals, de vrouwenraad, De Fakkel vzw en
Vormingplus en bibliotheek Herentals.
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FILM
Bienvenue chez les Ch’tis
Woensdag 24 november 2010
om 14.30 uur
Schouwburg cc ’t Schaliken

Bienvenue chez les Ch’tis is een Franse
komedie uit 2008. Philippe Abrams is
directeur van de post in Salon-de Provence. Hij is getrouwd met Julie, maar
haar depressieve buien maken hem het
leven haast onmogelijk. Om zijn vrouw
een plezier te doen, probeert hij zich te
laten overplaatsen naar de Côte d’Azur.
Maar zijn plannetje mislukt, en als straf
wordt hij tewerkgesteld in Bergues, in
het noorden van Frankrijk.
De toegangsprijs is 5 euro. Bent u jonger dan 26 jaar of ouder dan 55 jaar,
dan betaalt u 3,50 euro.

Das weisse Band
Woensdag 24 november 2010
om 20 uur
Schouwburg cc ’t Schaliken
Das weisse Band van regisseur Michael
Haneke is een zwart-witfilm uit 2009,
die de Gouden Palm won op het Filmfestival van Cannes. De film speelt zich
af in Duitsland, net voor het uitbreken
van de Eerste Wereldoorlog. De notabelen van een protestants boerendorp
houden de gemeenschap in hun greep.
Een aantal mysterieuze gebeurtenissen
doen het dorp opschrikken.

TENTOON

Laureatenconcert

30 jaar Kunstkring 80
Van zaterdag 13 november tot en met
zondag 21 november
Open op woensdag, donderdag, vrijdag,
zaterdag en zondag van 14 tot 17 uur
Kasteel Le Paige
Om de dertigste verjaardag van zijn jubileum in stijl te vieren, organiseert Kunstkring 80 een jubileumtentoonstelling in kasteel Le Paige. Zoals uit de naam blijkt,
is de vereniging opgericht in 1980. De voornaamste doelstelling is het uitwisselen van onderlinge
ervaringen om steeds hogere kwaliteit te bereiken. De meeste leden genoten een opleiding aan
de diverse kunstacademies in België. Andere waren in de leer bij erkende kunstenaars, en een
enkeling is autodidact. De toegang is gratis.

Monique De Ceulaer en Gie Luyten
Van zaterdag 27 november tot en met
zondag 19 december
Open op woensdag, donderdag, vrijdag,
zaterdag en zondag van 14 tot 17 uur
Kasteel Le Paige
De grote bronzen figuren van Monique De Ceulaer, vaak balancerend op een bijzondere sokkel,
laten niemand onberoerd. De kunstenares stelt dit keer niet alleen beeldhouwwerk, maar ook
tweedimensionaal werk tentoon. Tijdens de weekends is er op deze tentoonstelling ook werk te
zien van haar echtgenoot Gie Luyten, juweelontwerper. De toegang is gratis. De tentoonstelling
is een samenwerking met vzw Ter Vesten.

John Van Leemput
Snapshots uit Herentals
Van maandag 22 november 2010 tot en met
zondag 16 januari 2011
Open elke zaterdag van 14 tot 17 uur in aanwezigheid van de fotograaf (uitgezonderd 25 december 2010 en 1 januari 2011) en tijdens de openingsuren van de
foyer van cc ’t Schaliken (van een uur vóór tot een uur na elke voorstelling)
Fotograaf John Van Leemput wordt dit jaar 65 en viert dit met een tentoonstelling in de foyer van
’t Schaliken. Met Snapshots uit Herentals toont hij onze stad op een eigenzinnige manier. De foyer
vormt hiervoor de ideale locatie, centraal gelegen in de stad die John Van Leemput inspireert en
in beeld brengt. John Van Leemput, een rasechte Herentalsenaar, is al jaren actief als fotograaf.
De fotograaf is elke zaterdag van 14 tot 17 uur aanwezig op de tentoonstelling. Hij geeft bezoekers graag een woordje uitleg over zijn werk. De toegang is gratis.

Naar jaarlijkse gewoonte geven de laureaten van de stedelijke academie voor
muziek, woord en dans een concert in
cc ’t Schaliken. Dit laureatenconcert
vindt plaats op vrijdag 26 november om
20 uur in de schouwburg.
Op het programma staan optredens
van Bart Nauwelaerts (klas muziektheorie), Stef Van Gorp (trompet), Justine
Caluwe en Paulien de Roover (toneel),
Elise Sas (piano), Lise Claes (fluit), Aude
Goovaerts (blokfluit), Paul Moreau
(drums) en Jens Paeyeneers (piano).
De presentatie is in handen van Kaat In
’t Ven.
Na het concert is iedereen welkom op
een receptie in de foyer, waar Villa MT
voor de achtergrondmuziek zorgt.
Kaarten zijn gratis en kunt u reserveren bij cc ’t Schaliken,
Grote Markt 35, tel. 014-28 51 30,
tickets.cultuurcentrum@herentals.be
of bij de stedelijke academie voor
muziek, woord en dans,
Hikstraat 28, tel. 014-21 33 05,
academie.muziek.woord@herentals.be.

Marijke Mignolet
Vitrine
Nog tot 8 november
Op op maandag, dinsdag en woensdag van 13 tot 22 uur en op zaterdag van 9 tot 13 uur
De stedelijke academie voor beeldende kunst organiseert ook dit jaar enkele tentoonstellingen in de Vitrine,
de galerij van de academie. U kunt het beeldhouwwerk van Marijke Mignolet nog tot 8 november bekijken.
Meer informatie: stedelijke academie voor beeldende kunst, Markgravenstraat 77, tel. 014-21 51 55,
academie.beeldende.kunst@herentals.be
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SPORT
Ben jij klaar voor de Zwembaddagen?!
Zwembroek aan, handdoek mee, duikbril op en spitter spetter ... we duiken in het zwembad!
Van maandag 15 tot en met zondag 21 november is iedereen welkom tijdens de Zwembaddagen
in het Netepark. De Zwembaddagen vervangen sinds vorig jaar de Vlaamse Zwemweek. Uw
gids tijdens de Zwembaddagen is Karel de Krokodil. Hij zorgt de hele week voor fantastische
spettermomenten en leuke verrassingen.

De leukste spettermomenten
Karel de Krokodil organiseert de hele week de leukste spettermomenten. Duid zeker de deze in uw
agenda aan!
- Vanaf 25 oktober kunnen kinderen meedoen aan
een kleurwedstrijd. Tekeningen kunt u vragen in
het Netepark of bij de sportdienst. De kinderen
brengen de ingekleurde tekening terug uiterlijk op
10 november. Iedere deelnemer krijgt een leuke prijs en de tekeningen worden opgehangen
in het zwembad. Voor de mooiste tekeningen zijn er extra prijzen.
- Op dinsdag 16 november kunnen personen met een handicap en hun familie tussen 19 en
20 uur deelnemen aan een uurtje aquadance.
- Op vrijdag 19 november van 19 tot 19.45 uur en van 20 tot 20.45 uur geeft Soetkin Waeyaert
een sessie aquazumba. Voor deze sessie moet u vooraf inschrijven aan de kassa van het Netepark. Deelnemen kost 6 euro of een beurt van uw aquakaart.
- Op zaterdag 20 november is er tussen 14 en 16 uur een pretbad. Iedereen mag zijn eigen
opblaasbare krokodil of andere opblaasbare speeltjes meebrengen.
- Op zondag 21 november kunt u tussen 9 en 12 uur genieten van een rondje ontbijtzwemmen.
U betaalt de gewone toegangsprijs en krijgt in ruil een gratis ontbijt aan de zwemmersbar.
- Op zondag 21 november is er van 10.30 tot 11.30 uur een sessie aquafitness. U betaalt de
gewone toegangsprijs; de sessie zelf is gratis.
- Op zondag 21 november van 10 tot 11.30 uur zijn alle kinderen welkom op de kinderdisco van
het animatieteam Funny Events. Deelnemers betalen de gewone toegangsprijs.
Meer informatie: sportdienst, De Vossenberg, Markgravenstraat 93, tel. 014-28 52 50,
sportdienst@herentals.be

Turbozwemmen in de
kerstvakantie
Van 27 december tot en met
7 januari vindt een nieuwe reeks
turbozwemmen plaats. Kleuters
vanaf drie jaar kunnen er terecht
voor watergewenning en de eerste basistechnieken. Kinderen
vanaf vijf jaar komen in aanmerking voor zwemles. Kinderen
die al een diploma van 25 meter
hebben, volgen zwemvervolmaking en overlevingszwemmen.
Inschrijven kan vanaf dinsdag
16 november bij de sportdienst.
8
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50-plussers
Op dinsdag 16 november kan de actieve senior tussen 14 en 16.30 uur
deelnemen aan een namiddag bowling. De activiteit vindt plaats in Bowling
Het Ven, Vennen 35. Deelnemen kost
2,50 euro. Hiervoor krijgt u een drankje en twee spelletjes bowling. Inschrijven kan ter plaatse.

Aquagym senioren

Op maandag van 15.20 tot 16.05 uur
en van 16.15 tot 17 uur kan de actieve
senior deelnemen aan lessen aquagym. Deze lessen zijn bestemd voor
dames en heren, zwemmers en nietzwemmers. Iedereen beweegt op zijn
eigen tempo, gezellig en sportief. De
oefeningen hebben plaats in borstdiep,
verwarmd water onder begeleiding van
een gediplomeerd lesgever. Het zijn
gevarieerde lessen met muzikale begeleiding, diverse materialen en verschillende thema’s. Vooraf inschrijven is niet
nodig.
Meer informatie: sportdienst,
De Vossenberg, Markgravenstraat 93,
tel. 014-28 52 50,
sportdienst@herentals.be

Vlaanderen Wandelt op
11 november
Op donderdag 11 november kunt u ook
in Herentals meedoen aan Vlaanderen
Wandelt. De Herentalse Wandelclub
en de stad organiseren een wandeldag
met trajecten van 5, 8, 15 en 20 kilometer. U kunt vertrekken tussen 8 en
15 uur aan zaal Nieuwland, Nederrij
100. Deelnemen kost 0,75 euro.

jeugd
Jeugdraad in woord en daad!
De jeugdraad wil de problemen die de jongeren vandaag ervaren, structureel aanpakken en bespreekbaar maken voor anderen. De jeugdraad is dan ook tevreden dat het Jeugdbeleidsplan voor
2011-2013 werd goedgekeurd. De huidige subsidiëring van het jeugdwerk blijft bestaan en kan in de
toekomst nog uitgebreid worden. U kunt het jeugdbeleidsplan 2011-2013 binnenkort downloaden
op www.jeugddienstherentals.be.
Jongeren tussen 16 en 35 jaar met toffe ideeën of moeilijke vragen zijn welkom op de volgende
jeugdraad op donderdag 25 november om 19.30 uur bij de jeugddienst in het Stadspark.

Aankomst van Sinterklaas
Op zaterdag 13 november komt Sinterklaas aan in Herentals. De heilige man meert om 14 uur aan
op het Kempisch Kanaal ter hoogte van de Brigandstraat. Een half uurtje later trekt een grote sinterklaasstoet door de straten van Herentals. Om 15.30 uur komt de stoet aan in De Vossenberg,
waar de clowns Dirky en Sientje de kinderen vermaken met een show. Alle kinderen krijgen een
geschenkje van de Sint. De aankomst van Sinterklaas is een organisatie van vzw De Kinderdroom.

Sport Na School
Ook dit schooljaar kunnen leerlingen van het secundair onderwijs een Sport Na School-pas of
kortweg SNS-pas aankopen. De pas kost 30 euro en is goed voor twaalf sportbeurten bij een
van de deelnemende sportzaken in Herentals en Vorselaar. De jongeren kunnen kiezen uit tal
van sportmogelijkheden zoals spinning, dans, karate, klimmen, fitness, conditietraining en nog veel
meer. Een SNS-pas aankopen kan op school via de leerkracht LO of bij de sportdienst in Herentals.
Meer informatie: sportdienst, De Vossenberg, Markgravenstraat 93, tel. 014-28 52 50,
sportdienst@herentals.be of op www.schoolsport.be

Sportkampen in de kerstvakantie
Van 3 tot en met 7 januari 2011 kunnen kinderen en jongeren deelnemen aan de kerstsportkampen. Er zijn activiteiten voor kinderen van de eerste, de tweede en de derde graad, en voor
12-plussers. Inschrijven kan vanaf 16 november bij de sportdienst.
Meer informatie: sportdienst, De Vossenberg, Markgravenstraat 93, tel. 014-28 52 50,
sportdienst@herentals.be

Parkrock zoekt organisatorisch talent
Wie bezit de gave om een evenement goed te organiseren en in de juiste banen te leiden? Wie
werkt er graag met anderen aan een project voor jongeren? Wie kan productief vergaderen?
Jongeren die deze kwaliteiten in zich hebben, zijn welkom bij de kernploeg van parkrock. Meewerken aan Parkrock staat voor veel plezier, een leuke samenwerking en een eindresultaat waar iedereen trots op mag zijn. Vrijwilligers krijgen de kans om mee te lopen met een ervaren organisator.
Vragen of leuke ideeën? Kom dan even langs bij de jeugddienst, mail naar parkrock@herentals.be
of neem een kijkje op www.jeugdraadherentals.be.

Anders Zwemmen
Anders Zwemmen bestaat uit een
reeks zwemlessen voor kinderen met
een fysieke of mentale handicap tussen 3 en 16 jaar. Het gaat om kinderen
met autisme, ADHD, coördinatieproblemen of een verminderde motoriek.
De lessen vinden elke woensdag plaats
onder toezicht van een persoonlijke
begeleider. Tijdens de lessen maken
de kinderen gebruik van zwemkragen,
zwemplanken in diverse vormen, een
speeltuin onder water en klein spelmateriaal.
De beginnersklas begint om 18.30 uur
en eindigt om 19.15 uur. Deze les vindt
plaats in de helft van het doelgroepenbad. Deelnemers krijgen watergewenning en doen voorbereidende zwemoefeningen. Zo kunnen ook zij het
plezier ervaren van bewegen in het water. De gevorderden hebben les tussen
19.15 en 20 uur. Deze les vindt plaats
in een baan van het wedstrijdbad en is
bestemd voor kinderen die zelfstandig
25 meter kunnen zwemmen. De kinderen werken op speelse wijze aan het
verbeteren van hun zwemtechniek en
hun uithouding.
Deelnemen aan een les Anders Zwemmen kost 2,20 euro. Als u de eerste
maal deelneemt, dan brengt u een kopie mee van het officieel bewijs van de
handicap van uw kind.

Nog plaatsen vrij voor
Grabbelpas en SWAP
Bent u nog op zoek naar leuke activiteiten voor uw kinderen of tieners tijdens de herfstvakantie? Goed nieuws!
Zowel voor de Grabbelpas- als SWAPactiviteiten zijn er nog plaatsen vrij. De
Grabbelpasactiviteiten staan deze vakantie in het thema van griezelen. De
kinderen kunnen monsters en spoken
knutselen en een heus Halloweenfeestje bezoeken. De SWAPpers leren hoe
ze een rapnummer maken. Inschrijven
kan via de jeugddienst.
jeugddienst, Stadspark z/n,
014-21 21 86,
jeugddienst@herentals.be
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AANKONDIGINGEN
Sublieme biodiversiteit in Hidrodoe
De biodiversiteit op aarde is gigantisch groot. We kennen op dit moment ongeveer vier miljoen
levensvormen. Maar daar stopt de teller niet. De mens heeft immers nog lang niet alles kunnen
bestuderen. Biologen schatten de totale hoeveelheid verschillende levensvormen immers op
ongeveer 40 miljoen soorten. Deze onbekende, ongekend rijke wereld staat echter onder grote
druk en vele soorten worden bedreigd. Tijdens de Vlaamse Week van de Wetenschap kunt u in
Hidrodoe de geheimen van dit aardse paradijs leren kennen.
Meer informatie: www.hidrodoe.be

Herfst- en Winterwandelingen
Nog tot 27 maart 2011 kunt u elke zondag onder
gratis begeleiding van een gids een wandeling maken. De wandelingen vertrekken vanuit een Herentalse horecazaak en komen hier ook aan. De
wandelingen vertrekken stipt om 14.30 uur, duren
ongeveer twee uur en eindigen tussen 16.30 en 17
uur. Net zoals de voorbije jaren zijn er ‘trage wandelingen’, die uitstekend geschikt zijn voor families
met kinderen, ouderen, kinderwagens en rolstoelgebruikers.
Op donderdag 4 november vertrekt er een wandeling aan De Posterijen (Grote Markt 13), op
zondag 7 november aan Club Human (Grote Markt 16), op zondag 14 november aan TC Ter
Heyde, (Lichtaartseweg 216/1), op zondag 21 november aan De Boskantien (Wijngaard 26) en
op zondag 28 november aan Hidrodoe (Haanheuvel 7).
Meer informatie krijgt u bij de dienst toerisme, tel. 014-21 90 88, toerisme@herentals.be

Ontplooi uzelf zoals u echt bent
Tijdens deze vijfdaagse cursus leert u om uw identiteit te verstevigen, uw functioneren te sturen
en meer kwaliteit in uw leven te vinden. Dit gebeurt in een sfeer van respect voor iedereen.
De cursus vindt plaats in Herentals op 20, 21, 27 en 28 november en 4 december, telkens van
9.30 tot 18 uur. De prijs varieert naargelang uw inkomen.
Meer info: Hilde Simons, tel. 014-22 36 06, hilde.simons@prh.be of surf naar www.prh.be

Cursus voor verlegen mensen
Bent u verlegen, hebt u faalangst of hebt u last van een negatief zelfbeeld? Samen met anderen
kunt u daar wat aan doen. De Vereniging voor Verlegen Mensen (VVM) start in november met
een nieuwe cursus voor volwassenen in Turnhout. Tijdens de wekelijkse bijeenkomsten oefent
u stap voor stap sociale en assertieve vaardigheden in. De VVM organiseert ook cursussen voor
jongeren. In november start er een lessenreeks voor vijftien- tot achttienjarigen in Herentals.
Twaalf- tot vijftienjarigen kunnen vanaf januari 2011 terecht in Turnhout.
Meer informatie: vvm-turnhout@hotmail.com, www.vvm-vzw.be
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Mosselfeest Den Brand
Op vrijdag 19 november organiseert
vzw Den Brand zijn jaarlijks mosselfeest. Het mosselfeest vindt plaats in
de zaal van middenschool De Vesten,
Augustijnenlaan 32. U kunt er terecht
van 11.30 tot 14 uur en van 16 tot
18.30 uur. Inschrijven en betalen gebeurt op de dag zelf. De opbrengst gaat
naar vzw Den Brand, die opvang en ondersteuning biedt aan volwassenen met
een handicap.

Jubileumboek
KWB Herentals
De KWB werkt aan een jubileumboek
ter ere van het vijftigste volleybaltoernooi op 9 april 2011. Iedereen die nog
verhalen kent over het toernooi, het
volleybal in Herentals of de KWB mag
een bijdrage leveren aan het boek. De
schrijvers zijn nog op zoek naar exleden van VC Antonius en mensen die
Frans Verbraeken gekend hebben. Alle
teksten en foto’s zijn welkom, uiterlijk
half december.
De eerste voorintekeningen voor het
boek zijn al binnen. Als u nu reserveert,
wordt u (als u dat wilt) met naam opgenomen in het boek. De voorintekenprijs bedraagt 15 euro; vanaf januari
2011 rekent de KWB 20 euro per boek
aan. U kunt uw bestelling met gepast
geld deponeren in de brievenbus van
Wuytsbergen 95, of via overschrijving
op 779-5927835-05. Vergeet niet uw
naam, adres en het aantal bestelde
boeken te vermelden.

Workshops Tabula Rasa
Wie dit najaar creatief bezig wil zijn, kan
terecht bij kunstatelier Tabula Rasa. Het
atelier organiseert workshops lichtobjecten maken, juwelen maken met zilverklei en kaarsen gieten. Op vrijdag
5 november start een schildercursus
voor gevorderden.
Meer informatie: Tabula Rasa, Schoolstraat 44, www.atelier-tabularasa.be

AANKONDIGINGEN
Koken met seizoens- en vergeten groenten
Naar aanleiding van de Week van de Smaak kunt u op vrijdag 12 november een kookdemonstratie met seizoens- en vergeten groenten bijwonen. U maakt kennis met groenten die in de loop
der tijden in de vergetelheid zijn geraakt en krijgt recepten om de groenten op een lekkere en
eenvoudige manier te bereiden. De demonstratie vindt plaats in het Francescopaviljoen (Bovenrij 30) van 20 tot 22.30 uur. Leden van Velt Middenkempen kunnen gratis deelnemen, niet-leden
betalen 4 euro.
Meer informatie en inschrijvingen: Velt Middenkempen, tel. 014-51 76 73,
hermanblanche.rombouts@pandora.be

Civiele bescherming zoekt vrijwilligers
De civiele bescherming biedt hulp aan de bevolking en versterkt de hulp- en politiediensten bij
grootschalige rampen of catastrofen. De civiele bescherming staat 24 uur per dag, 7 dagen op de
week paraat. De civiele bescherming is op zoek naar 400 vrijwillige personeelsleden voor verschillende eenheden in heel België. De taken van de vrijwilligers zijn zeer divers: de verdeling van
drinkwater of levensmiddelen, deelname aan de opsporing van vermiste personen, deelname
aan internationale hulpmissies, …
Meer informatie: www.civielebescherming.be (klik op Jobs)

Verkoop van brandhout
Op 23 november vindt om 19 uur in het buurthuis van Veerle-Heide (Zandstraat 31, 2431
Laakdal) een grote brandhoutverkoop plaats. Er staan ongeveer 100 loten te koop, op stam en
liggend in de bossen in Herentals, Herselt, Laakdal, Westerlo, Olen en Geel. Vanaf 8 november
kunt u bij de milieudienst een gratis houtcatalogus afhalen. De loten van Herselt, Laakdal en
Westerlo kunt u bekijken op zaterdag 13 november, die van Herentals, Olen en Geel op zaterdag 20 november.
Meer informatie: milieudienst, administratief centrum, Augustijnenlaan 30, tel. 014-28 50 50

Schrijf nu in voor
de Kunstbende
Jongeren tussen de 13 en 19 jaar kunnen zich inschrijven voor de twaalfde editie van de Kunstbende. Elk jaar nemen maar liefst 3000 door kunst
bezeten jongeren deel aan deze kunstwedstrijd.
Onder andere Brahim, Balthazar en Hannelore
Bedert bereikten via Kunstbende een roemrijk bestaan.
De categorieën waarvoor u zich kunt inschrijven
zijn video, foto, mode, dans, muziek, beeldend,
performance, DJ en TXT (on stage). De Kempense
voorronde vindt plaats op zondag 20 februari 2011
in cc De Warande in Turnhout. Inschrijven kan tot
en met vrijdag 21 januari 2011 op
www.kunstbende.be.

Het Convent
Lokaal dienstencentrum
Begijnhof 17
tel. 014-28 20 00
bertvangenechten@ocmwherentals.be

Ondersteuningsgroep
dementie
Op woensdag 10 november vindt om
17 uur de samenkomst van de ondersteuningsgroep dementie plaats op de
eerste verdieping van het dienstencentrum. U krijgt meer informatie over de
medische aspecten van dementie. Nadien is er een vragenronde. Deelnemen
is gratis.

Quiz voor groepen
Op vrijdag 19 november organiseert
Het Convent zijn jaarlijkse quiz voor
groepen. De vragen gaan over algemene onderwerpen. Deelnemen kost
vier euro per groep en iedereen is van
harte welkom.

Infonamiddag over
voetproblemen
Als u op hogere leeftijd voetproblemen
krijgt, beperkt dat uw bewegingsmogelijkheden. U krijgt een overzicht van de
verschillende bedreigingen en eventuele oplossingen door mevrouw Karina
van Medical. De infonamiddag vindt
plaats op dinsdag 30 november en start
om 14 uur. De toegang is gratis.

Algemene vergadering
sportraad
Het stadsbestuur nodigt alle erkende
Herentalse sportclubs uit op de algemene vergadering van de sportraad.
De algemene vergadering vindt plaats
op donderdag 9 december om 20 uur
in de aula van het Bloso-centrum.
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BURGERZAKEN
Geboorten
04/08
13/09
		
14/09
14/09
16/09
17/09
20/09
22/09
23/09
25/09
		
28/09
29/09
29/09
01/10
02/10

Jinthe, dochter van Tessa Van Herck en Jelle Fierens
Sébastien, zoon van Charline Verheyden en Sven
Woestenborghs
Zoë, dochter van Conny Van den Bosch en Wim Bauweraerts
Kyana, dochter van Cindy Gielens en Christophe Ovaere
Stan, zoon van Leen Weckhuysen en Guy Peeters
Marilou, dochter van Bieke Gorts en Bart Claes
Ridvan, zoon van Dzhanet Ismailova en Ismail Ismailov
Bas, zoon van An Luyten en Matthijs Bellemans
Lauren, dochter van Kirsten Van der Eycken en Danny Van Reeth
Lotte, dochter van Katrien Van Craenendonck en Andy Van
de Water
Louise, dochter van Katleen Puissant en Bart Eynatten
Yenthe, dochter van Eva Göllner en Johnny Van Doninck
Daan, zoon van Ann Helsen en Arend Van Acker
Amanie, dochter van Saloua El Hamouni en Hassan El Hamouni
Martha, dochter van An De Cuyper en Michail Iosifidis

Overlijdens
17/09
17/09
17/09
24/09
25/09
25/09
25/09
27/09
04/10
04/10

Annie Wens (44)
Josephina Van den Eynde (95), weduwe van Albertus Van Gelder
Rosalia Celis (80), weduwe van Eugeen Cloots
Augustinus Meir (83), echtgenoot van Martha Van Houdt
Helena Matthys (77), weduwe van Augustinus Mariën
Joanna Wuyts (90), weduwe van Albertus Loots
Karel Hendrickx (87), weduwnaar van Maria Horemans
Renaat Van den Eynde (88), weduwnaar van Maria Berré
Petrus Wouters (60)
Maria Ceuppens (81)

Huwelijksaankondigingen

Ook op zoek
naar een origineel
geschenk voor
eindejaar?

Tom Snelders (Herentals) en Nancy Rivera Hernández (Mexico)
Jan Heylen (Herentals) en Geertrui Cools (Herentals)
Dennis Van Akeren (Herentals) en Chantal Nuyts (Herentals)

Met de Herentals Kadocheque geef je steeds

Huwelijken

aankopen bij de dienst Toerisme, Grote Markt

Roel Aerts (Herentals) en Vicky Thijs (Herentals)
Kurt Bellens (Herentals) en Joria Van der Poten (Herentals)
Joris Van Leemputte (Herentals) en Vickie Adriaensens (Herentals)
Laurent Degroote (Herentals) en Christiane van Ansem (Lier)
Kristof Bellens (Grobbendonk) en Kim Van der Schraelen (Herentals)
Luk Vandeputte (Herentals) en Elke Duprez (Herentals)

Feestelijk schaatsen
De overdekking van de ijsbaan van Bloso brengt een heel gamma
van nieuwe activiteiten met zich mee. Zo kunt u vanaf 29 oktober
elke vrijdag tussen 17.30 en 20.30 uur komen discoschaatsen. Op
zaterdag 30 oktober kunt u tussen 16.30 en 18.30 uur Halloweenschaatsen. Er zijn prijzen voor wie het mooist verkleed is en er is een
korting voor wie verkleed komt schaatsen. Op zaterdag 13, 20 en 27
november en op zaterdag 4 en 11 december zijn er gratis initiatielessen schaatsen voor gezinnen. Hiervoor moet u zich vooraf inschrijven. Op zondag 5 december komt Sinterklaas tussen 15.30 en 17
uur naar de ijsbaan. Schaatsen in kerstsfeer kan vanaf 20 december.
Meer informatie: Bloso-centrum, tel. 014-85 95 10
12
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het ideale cadeau. De Kadocheques kan je
35 in Herentals. Kies de waarde van de cheques
en steek ze in het bijhorende geschenkmapje.
Met deze cheques kan je terecht in heel
wat winkels in en rond het centrum van
Herentals. De deelnemende handelaars zijn
herkenbaar aan het label ‘Helemaal Herentals
Kadocheque’.

www.helemaalherentals.be

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.
MA 01/11 UIT
WO 03/11 HUMOR
DO 04/11 WANDEL
DANS

Eetdag van De Gagel / Sint-Jozefinstituut, Burchtstraat / 11.30 uur
Elastic – Aristo (+6 jaar) / Cc ’t Schaliken / 14.30 uur
Herfst- en Winterwandeling / Vertrek aan De Posterijen, Grote Markt 13 / Van
14.30 tot 17 uur

VR 26/11 MUZIEK

Laureatenconcert Stedelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans /
Cc ’t Schaliken, Grote Markt 35 / 20 uur / Toegang gratis

ZA 27/11 UIT

Mosselfeest Den Brand / Middenschool De Vesten, Augustijnenlaan 32 /
Van 11.30 tot 14 uur en van 16 tot 18.30 uur

UIT

Ann Van den Broek – We Solo Men / Cc De Werft, Geel / 20.15 uur

VR 05/11 KLASSIEK Graindelavoix – La Magdalene / Sint-Waldetrudiskerk / 20 uur
ZA 06/11 WERELD- Blindnote – Concert in het donker / Cc Zwaneberg, Heist-op-den-Berg / 20 uur

Kerstgarage Sphere@Home / Grote Plek 41, Noorderwijk / Van 14 tot 18 uur /
Info: www.sphereathome.be

ZO 28/11 WERELD Maria Juncal – Flamenco / Cc Zwaneberg, Heist-op-den-Berg / 20 uur
MUZIEK

MUZIEK
THEATER L&J Theater: Une romance en France / Cc ’t Schaliken, Grote Markt 35 / 20 uur /

WANDEL Herfst- en Winterwandeling / Vertrek aan Hidrodoe, Haanheuvel 7 /

Van 14.30 tot 17 uur

Info: www.romancelenj.be

ZO 07/11 WANDEL Herfst- en Winterwandeling / Vertrek aan Club Human, Grote Markt 16 /

UIT

Kerstgarage Sphere@Home / Grote Plek 41, Noorderwijk / Van 14 tot 18 uur /
Info: www.sphereathome.be

INFO

Algemene vergadering De Volkstuin Herentals / Scheppersinstituut / 10 uur

UIT

Tabula Rasa: workshop kaarsen gieten / Info: www.atelier-tabularasa.be

BLOED

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

Van 14.30 tot 17 uur

THEATER L&J Theater: Une romance en France / Cc ’t Schaliken, Grote Markt 35 / 14.30 uur

DI
WO
DO
VR

09/11
10/11
11/11
12/11

FILM

en 19 uur / Info: www.romancelenj.be
At Five in the Afternoon (Ellamira-project) / Cc ’t Schaliken / 20 uur

TONEEL

’t Arsenaal – De koning sterft / Cc ’t Schaliken / 20 uur (inleiding om 19 uur)

WANDEL

Vlaanderen Wandelt / zaal Nieuwland, Nederrij 100 / Vertrek tussen 8 en 15 uur

KLASSIEK Dimitri Verhulst en Ensor Strijkkwartet – De zeven laatste woorden /
- WOORD Sint-Catharinakerk, Begijnhof / 20 uur
WERELDMUZIEK
SOCIO

Boban I Marko Markovic Orkestar / Cc Zwaneberg, Heist-op-den-Berg /
20.30 uur
Campagneweekend 11.11.11 / Herentalse supermarkten

UIT

Velt Middenkempen: koken met seizoens- en vergeten groenten /
Francescopaviljoen, Bovenrij 30 / Van 20 tot 22.30 uur

ZA 13/11 UIT

29/11
13/11
21/11
27/11
19/12
22/11
16/01

TENTOON 30 jaar Kunstkring 80 / Kasteel Le Paige / Op woensdag, donderdag, vrijdag,

zaterdag en zondag van 14 tot 17 uur

TENTOON Monique De Ceulaer en Gie Luyten / Kasteel Le Paige / Op woensdag,

donderdag, vrijdag, zaterdag en zondag van 14 tot 17 uur

TENTOON John Van Leemput – Snapshots uit Herentals / Foyer cc ’t Schaliken /

Op zaterdag van 14 tot 17 uur en bij voorstellingen in de schouwburg

actieve senior

SOCIO

Campagneweekend 11.11.11 / Herentalse supermarkten

OKRA Sint-Waldetrudis

UIT

Oldieavond ten voordele van Sinterklaasactie van de Moeze / Zaal ’t Hof / 20 uur

Turnen Sportcomplex De Vossenberg / Van 14 tot 15 uur
Elke dinsdag
Fietsen
Vertrek aan de Sint-Waldetrudiskerk / 13.30 uur
Elke woensdag
Elke donderdag Petanque Het Convent / Van 13.30 tot 17 uur

ZO 14/11 UIT

DI

Aankomst van Sinterklaas / Kempisch Kanaal, Brigandstraat / 14 uur

MA
Van
tot
Van
tot
Van
tot

Letterfretter (+4 jaar) / Cc ’t Schaliken, zaal ’t Hof en Lakenhal / 13.30 uur

UIT

Maandelijkse numismaticabeurs rond Luxemburgse numismatische producten /
Sint-Antoniuszaal, Kapucijnenstraat 7 / Van 8.30 tot 12 uur

SOCIO

Campagneweekend 11.11.11 / Herentalse supermarkten

OKRA Sint-Antonius

WANDEL

Herfst- en Winterwandeling / Vertrek aan TC Ter Heyde, Lichtaartseweg 216/1 /
Van 14.30 tot 17 uur

Elke maandag

UIT

Tabula Rasa: workshop lichtobjecten maken / Info: www.atelier-tabularasa.be

Elke woensdag

16/11 SENIOR
SPORT

Bowling voor 50-plussers / Bowling Het Ven, Vennen 35 / Van 14 tot 16.30 uur
Zwembaddagen – aquadance voor personen met een handicap / Het Netepark /
Van 19 tot 20 uur

DO 18/11 RAAD

Milieuadviesraad / Raadzaal administratief centrum, Augustijnenlaan 30 / 20 uur

VR

MozART Group / Cc ’t Schaliken / 20 uur / uitverkocht

19/11 HUMOR
SPORT

Zwembaddagen – aquazumba / Het Netepark / Van 19 tot 19.45 uur en van
20 tot 20.45 uur

VROUW

Vrouwenraad: uitleg over dienstencheques / Fundatiehuis / Van 13.30 tot 16.30
uur / Info: Louisa van Sand, tel. 014-22 00 55

ZA 20/11 MUZIEK

Paul Michiels en Jeroen D’hoe – It’s a G.A.S. / Cc ’t Schaliken / 20 uur

OKRA Onze-Lieve-Vrouwparochie
Elke dinsdag
Elke woensdag
8/11

Elke dinsdag en
donderdag

Kerstgarage Sphere@Home / Grote Plek 41, Noorderwijk / Van 14 tot 18 uur /
Info: www.sphereathome.be

SPORT

Zwembaddagen – pretbad / Het Netepark / Van 14 tot 16 uur

FIETS

Fietsgraveren / Verkeerseducatief centrum, Vorselaarsebaan 1 / Van 13 tot 16 uur

Elke dinsdag

UIT

Tabula Rasa: workshop juwelen maken / Info: www.atelier-tabularasa.be

Elke
donderdag

11.11.11-brunch / Sint-Jozefinstituut, Burchtstraat 14 / Van 10 tot 13.30 uur

UIT

Kerstgarage Sphere@Home / Grote Plek 41, Noorderwijk / Van 14 tot 18 uur /
Info: www.sphereathome.be

SPORT

Zwembaddagen – ontbijtzwemmen / Het Netepark / Van 9 tot 12 uur

SPORT

Zwembaddagen – aquafitness / Het Netepark / Van 10.30 tot 11.30 uur

SPORT

Zwembaddagen – kinderdisco / Het Netepark / Van 10 tot 11.30 uur

WANDEL

Herfst- en Winterwandeling / Vertrek aan De Boskantien, Wijngaard 26 /
Van 14.30 tot 17 uur

MA 22/11 BLOED

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

INFO

CAW De Kempen – cursus: Zijn we nu één grote familie? / Hofkwartier 23 /
Info: www.cawdekempen.be

RAAD

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

WO 24/11 FILM
FILM

Bienvenue chez les Ch’tis / Cc ’t Schaliken / 14.30 uur
Das weisse Band / Cc ’t Schaliken / 20 uur

DO 25/11 THEATER Compagnie Kaiet / Geert Hautekiet – Trilogie van de Vieze VeroleTjes: Witte
peper / Cc ’t Schaliken / 20 uur

RAAD

Stadspark / 19.30 uur

SOCIO

Wijnkoopavond ten voordele van de kinderen in Dakar / De Posterijen,
Grote Markt 13 / 19.30 uur / Info: www.afractie.be

Fietsen

Vertrek aan Onze-Lieve-Vrouwkerk / 13 uur

Petanque Plein in de Rozenstraat / 13.30 uur
Info: Karel, tel. 014-21 65 03
wandel Vertrek aan Onze-Lieve-Vrouwkerk / 13.30 uur /
Info: André Peeraer, tel. 014-22 25 48

S-Sport

UIT

ZO 21/11 SOCIO

Petanque Het Convent / Van 14 tot 17 uur
Info: Jef Driesen, gsm 0477-37 44 86
Vertrek aan Sint-Waldetrudiskerk / 13.30 uur
Fietsen
Info: Jef De Heel, tel. 014-21 85 54

dansen
Dansen voor senioren op moderne muziek (zonder partner) Sportcomplex De Vossenberg
voor
senioren Van 9 tot 10.30 uur (beginners)
van 10 tot 11.30 uur (gevorderden)
Info: M. Louise Bertels (tel. 014-21 99 79)
of Rosetta Van de Voorde (tel. 014-70 79 39)
Petanque Het Convent / 13 uur
minigolf Info: Albert Corthout, tel. 014-21 99 79
Vertrek aan sportcomplex De Vossenberg
Fietsen
13 uur / Info: Jef De Peuter, tel. 014-21 15 36

Grijze Panters
DI

09/11

Grijze Panters: voordracht over heupprothese / Het Convent / 14 uur

ZO 14/11

Bijeenkomst / 't Convent zetten / 14 uur /
info: Ruf Van Cauter; tel. 014-21 12 69

DI

Bezoek aan Vogelzang / info: Ruf Van Cauter; tel. 014-21 12 69

26/11

jeugd
Elke
happy
vrijdagnamiddag hour
Vrijdag- en
rustige
zaterdagavond

Happy hour: 1 euro per consumptie / Jeugdhuis 10R20, Grote Markt 41 /
Van 15 tot 17.30 uur
Jeugdhuis 10R20, Grote Markt 41 / 20 uur

GEZONDHEIDSWANDELINGEN
Elke maandag en woensdag Netepark / 10 uur
Administratief centrum / 10 uur
Elke dinsdag en woensdag
Op feestdagen zijn er geen wandelingen.

november 2010 13

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: 014-28 50 50.

Maandelijkse spreekuren

burgemeester Jan Peeters

eerste dinsdag van 10 tot 12 uur

politie, brandweer, veiligheid en openbare orde, algemeen beleid en
coördinatie, communicatie en informatie, burgerlijke stand en bevolking,
administratieve vereenvoudiging, middenstand en lokale economie

Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid

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

in lokaal 022 in de kleine vleugel van het administratief
centrum

Rijksdienst voor pensioenen

(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)

schepen Ingrid Ryken

tweede woensdag van 9 tot 12 uur

cultuur, bibliotheek, kunstonderwijs, archief, toerisme en jumelages
maandag van 18.30 uur tot 19.30 uur of na afspraak
[i] schepen.ingrid.ryken@herentals.be

schepen Wies Verheyden
sport, personeel, markten en kermissen
alleen na afspraak
[i] schepen.wies.verheyden@herentals.be

schepen Mien Van Olmen
ruimtelijke ordening, milieu en groenvoorzieningen, landbouw en
plattelandsontwikkeling
woensdag van 9 tot 11 uur of na afspraak
[i] schepen.mien.van.olmen@herentals.be

schepen Anne-Mie Hendrickx

Commissie voor Juridische Bijstand
gratis juridisch advies door een advocaat
iedere maandag van 17.30 uur tot 19.30 uur

Vlaams Woningfonds van de Grote Gezinnen
eerste en derde dinsdag van 14 tot 16 uur

Multiple Sclerose Liga
tweede donderdag van 14 tot 16 uur

Opvanggezinnen:
enkel na afspraak: tel. 014-26 71 18

Fonds voor arbeidsongevallen
Elke eerste vrijdag van de maand van 9 tot 12 uur in De Warande,
Warandestraat 42, Turnhout.

sociale zaken, gelijke kansen, gezondheidsbeleid
maandag van 10 tot 12 uur of na afspraak
[i] schepen.anne-mie.hendrickx@herentals.be

[i] www.faofat.be of tel. 02-506 84 72

schepen Jan Bertels
financiën, jeugd en ontwikkelingssamenwerking, informatica,
huisvesting, OCMW en kerkfabrieken
maandag van 18 uur tot 19.30 uur of na afspraak
[i] schepen.jan.bertels@herentals.be

schepen Jos Schellens
openbaar werk en mobiliteit, gemeentelijk patrimonium,
monumentenzorg en landschappen
maandag van 18 tot 19.30 uur of na afspraak
[i] schepen.jos.schellens@herentals.be
14
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Spreekuren OCMW Herentals
- Voorzitter Fons Michiels is bereikbaar na afspraak op nummer
0475-56 10 32 of voorzitter@ocmwherentals.be
- sociale dienst OCMW: elke werkdag van 9 tot 11.45 uur en
maandagavond van 18 tot 19 uur
- dienst rechtshulp OCMW: maandagavond van 18 tot 20 uur en
dinsdag, donderdag en vrijdag van 9 tot 11.45 uur
- elke dinsdag van 9.30 tot 10.30 uur in het Dorpshuis van
Noorderwijk

Nuttige telefoonnummers

Nuttige telefoonnummers

DRINGENDE HULP

Aids-telefoon Vlaanderen

Brandweer

100 of 112

Ziekenwagen

100

Politie

101

Antigifcentrum

070-245 245

Gasgeur

0800-65 065

Anonieme Alcoholisten

Els 014-22 29 47
René 014-51 20 51
Karel 014-51 55 48
Lydi 014-22 25 17

Autisme-telefoon

078-15 22 52

Begeleid Wonen, Herentals

WACHTDIENSTEN
Apothekers

078-15 15 15

0900-10 500
www.apotheek.be

Huisartsen

info over wonen voor mensen met een handicap

014-23 18 80

Boskat

014-23 31 36

Buurtcontactpunt De Klink

014-24 66 90
070-344 344

Huisartsenwachtpost Herentals - Nederrij 99

014-22 22 00

CardStop

Morkhoven en Noorderwijk

014-54 83 83

Centrum voor Levens- en Gezinsvragen, Hofkwartier 23 014-21 08 00

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

Child Focus

116000

Contact Center Personen met een handicap
deN Babbelhoek
praatgroep Nederlands voor anderstaligen

Den Brand

0800-987 99
0472-22 86 71
014-22 17 81
014-84 12 00

dagbesteding voor mensen met een handicap

De Dorpel, Sint-Waldetrudisstraat 37
De Fakkel
vereniging waar armen het woord nemen

DocStop

014-21 40 73
0487-99 06 23
014-21 40 73
00800-2123 2123

De Lijn

070-220 200

Drughulp - Hofkwartier 23

014-23 34 01

De Post - Belgiëlaan 51

014-28 67 20

Eandis

078-35 35 00

Diftar-informatielijn

0800-97 687

Eigen Haard - Augustijnenlaan 28/6

014-85 98 00

Hummeltjeshof - Augustijnenlaan 22

014-23 17 18

Jeugddienst - Stadspark z/n

014-21 21 86

Eurofoon, Europese Unie

078-15 19 92

Kringwinkel Zuiderkempen - Lierseweg 136

015-23 73 93

IOK - Geel

014-58 09 91

Kerkhof Herentals - Lichtaartseweg 111
van ma tot vr tussen 12 en 12.30 uur

JAC - Hofkwartier 23

014-23 34 01

014-23 38 93

Muziekacademie - Hikstraat 28

014-21 33 05

OCMW (sociale dienst) - Nederrij 133/A

014-24 66 66

Kankertelefoon

078-15 01 51

Netepark - Vorselaarsebaan

014-85 97 10

Kringwinkel Zuiderkempen - Lierseweg 136

015-23 73 93

NMBS - Herentals

03-229 56 14

MS-Liga Antwerpen

03-887 48 18

Politiezone Neteland - Molenvest 23

014-24 42 00

Recyclagepark - Hemeldonk 10

014-85 92 40

PIDPA (klantenservice)

0800-90 300

Sportdienst - De Vossenberg, Markgravenstraat 93

014-28 52 50

Rusthuis - infofoon

078-15 25 25

Stadsarchief - Augustijnenlaan 1

014-21 28 00

Slachtofferhulp - Hofkwartier 23

014-23 02 42

Stedelijke werkplaats - Hemeldonk

014-85 92 40

Tele-onthaal

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

Ziekenvervoer (niet dringend)

Ziekenhuis - Nederrij 133

014-24 61 11

Zit Stil (ADHD)

Jeugdfoon

102

106

Vertrouwensartsencentra

02-533 12 11

Vlaamse wegentelefoon

0800-122 66
105
03-830 30 25
november 2010 15

openingstijden stadsdiensten
Ma
ADMINISTRATIEF CENTRUM
Gesloten op maandag 1, dinsdag 2, donderdag 11,
vrijdag 12 en maandag 15 november

CC ’T SCHALIKEN
Gesloten op maandag 1, dinsdag 2, donderdag 11,
vrijdag 12 en maandag 15 november

BIBLIOTHEEK GILDELAAN
Gesloten op maandag 1, dinsdag 2, donderdag 11
en maandag 15 november

BIBLIOTHEEK NOORDERWIJK

RECYCLAGEPARK

di

wo

do

vr

za

zo

09.00-12.00 09.00-12.00 09.00-12.00 09.00-12.00 09.00-12.00
13.30-16.00
13.30-16.00 13.30-16.00
17.00-19.30
09.00-12.00 09.00-12.00 09.00-12.00 09.00-12.00 09.00-12.00
13.30-16.00 13.30-16.00 13.30-16.00 13.30-16.00
17.00-19.30
14.00-20.00 10.00-12.00 11.00-20.00 14.00-20.00 10.00-12.00 14.00-17.00 10.00-12.00
14.00-20.00
14.00-20.00
14.00-16.00

18.00-20.00

10.00-12.00

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

Gesloten op dinsdag 2 en donderdag 11 november

JEUGDDIENST
Gesloten op maandag 1, dinsdag 2, donderdag 11
en maandag 15 november

09.00-12.30 09.00-12.30 09.00-12.30 09.00-12.30 09.00-12.30
13.30-16.30 13.30-16.30 13.30-16.30 13.30-16.30
17.30-19.30

HUMMELTJESHOF

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

Gesloten op maandag 1, dinsdag 2 en donderdag
11 november

SPORTDIENST
Gesloten op maandag 1, dinsdag 2, donderdag 11,
vrijdag 12 en maandag 15 november

STADSARCHIEF
Gesloten op maandag 1, dinsdag 2, donderdag 11,
vrijdag 12 en maandag 15 november

TOERISME HERENTALS
Gesloten op maandag 1, dinsdag 2, donderdag 11
en maandag 15 november

STEDELIJKE WERKPLAATS
Gesloten op maandag 1, dinsdag 2, donderdag 11,
vrijdag 12 en maandag 15 november

09.00-12.00 09.00-12.00 09.00-12.00 09.00-12.00 09.00-12.00
13.30-16.00 13.30-16.00
13.30-16.00 13.30-16.00
17.30-19.30
08.30-12.00 08.30-12.00 08.30-12.00 08.30-12.00 08.30-12.00 op zat. 6 en
13.30-16.00 13.30-16.00
13.30-16.00 13.30-16.00 20 nov. open
van 9 tot 12
18.00-19.30
uur
09.00-12.00 09.00-12.00 09.00-12.00 09.00-12.00 09.00-12.00 10.00-14.00
13.30-16.00 13.30-16.00 13.30-16.00 13.30-16.00
08.00-12.00 08.00-12.00 08.00-12.00 08.00-12.00 08.00-12.00
12.30-16.30 12.30-16.00 12.30-16.00 12.30-16.00 12.30-16.00

HET NETEPARK
Op maandag 1 november en maandag 15 november zijn de baden open van 9 tot 17 uur. Tijdens de herfstvakantie, van dinsdag 2 tot en met vrijdag 5 november zijn alle
baden open van 14 tot 21 uur.

RECREATIEBAD

14.00-21.00 14.00-21.00 14.00-21.00 14.00-21.00 14.00-21.00 09.00-17.00 09.00-17.00

DOELGROEPENBAD

17.00-21.00 15.30-19.00 14.00-21.00 15.30-20.00 16.30-21.00 09.00-17.00 09.00-17.00

WEDSTRIJDBAD

07.30-08.30 07.30-08.30 07.30-08.30 07.30-08.30 07.30-08.30 09.00-17.00 09.00-17.00
12.00-13.00 12.00-13.00 12.00-13.00 12.00-13.00 12.00-13.00
18.00-21.00 18.00-21.00 14.00-21.00 18.00-21.00 18.00-21.00

IJSBAAN BLOSO-CENTRUM

09.00-12.00 09.00-12.00 09.00-12.00 09.00-12.00 09.00-12.00 14.00-16.00 10.00-12.00
13.30-16.00 13.30-16.00 13.30-16.00 13.30-16.00 13.30-16.00 16.30-18.30 13.30-15.00
18.30-21.00
17.30-20.30 19.00-20.30 15.30-17.00
17.30-19.00

13 november - Oldieavond

ten voordele van Sinterklaasactie van de Moeze - Zaal ’t Hof - 20 uur
Bedeeld door

DE POST

