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Gelukkig geen wateroverlast, maar dan kwam niet vanzelf!

Beste stadsgenoten,

Herentals bleef tijdens de voorbije overstromingsramp in Vlaanderen gelukkig 
gespaard van ernstige wateroverlast. Dat was zeker ook te danken aan de alertheid van onze brandweer en 
politie die dagen na elkaar waakzaam bleven, de dijken in het oog hielden en op een aantal probleempunten 
langsheen de Nete preventief optraden met zandzakjes en gecontroleerde overstromingen. We mogen 
ons gelukkig prijzen met zo'n professionele hulpdiensten.

Om wateroverlast te voorkomen is in de stad de voorbije jaren een ander beleid gevoerd rond rioleringen 
en waterbuffering. We moeten het regenwater opvangen en zo lang mogelijk bufferen waar het valt, en 
een tragere afvoer naar beken en rivieren bekomen. Dat vergt een aantal maatregelen die in de voorbije 
jaren doorgevoerd zijn: regenwatergrachten open houden in nieuwe verkavelingen, een verplichte afkop-
peling van het regenwater als er nieuwe riolering in de straat komt, verplichte grote regenwaterputten bij 
nieuwbouw en verbouwingen, bufferbekkens en "wadi's" in de woonwijken aanleggen. Allemaal zaken die 
niet altijd goed begrepen worden, soms niet populair zijn en inspanningen en geld kosten aan bouwers en 
verbouwers. Maar dat nieuwe beleid is nodig, en ook nuttig. Als Vlaanderen onder water staat, en onze 
Netevallei droog blijft, is het resultaat duidelijk zichtbaar.

Het Vlaamse Gewest is ondertussen ook gestart met de opmaak van een nieuw ruimtelijk uitvoeringsplan 
Nete en Aa om in onze valleigebieden meer ruimte aan de natuur, en dus ook aan het water, te geven. De 
stad steunt deze visie, in ons aller belang.

Met vriendelijke groeten,

Jan Peeters 
Uw burgemeester

voorwoord...

Nieuwe politiecodex voor politiezone Neteland

De politiecodex omvat regels over onder 
meer langdurig parkeren, geluidsoverlast, slui-
tingstijd, vuurwerk, hinderlijke gedragingen, 
loslopende honden, geurhinder, sneeuwrui-
men, hinderlijke beplanting, sluikstorten, vuur 
stoken, wildplakken, nachtlawaai, vernielen van 
grafzerken, beschadigen van eigendommen en 
graffiti. De meeste overtredingen komen uit 
de oude politiereglementen. Er verandert dus 
in realiteit niet zoveel.

Wanneer u een regel uit de politiecodex over-
treedt, kunt u een gemeentelijke administra-
tieve sanctie (GAS) krijgen. De politie stelt 
de overtreding vast en maakt proces-verbaal 
op. Op basis van dit pv kan de sanctioneren-
de ambtenaar een geldboete opleggen. De 
nieuwe politiecodex is van kracht op 1 januari 
2011. U hebt nog deze maand de kans om de 
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Vanaf 1 januari 2011 geldt in de hele politiezone Neteland een eenvormige politiecodex. In 
Grobbendonk, Herenthout, Olen, Vorselaar en Herentals gelden dus voortaan dezelfde 
regels, op enkele plaatselijke uitzonderingen na. De nieuwe politiecodex vervangt alle oude 
politiereglementen. Sommige van die reglementen waren niet meer van toepassing of spra-
ken elkaar tegen. Dat zorgde voor onduidelijkheid bij burgers en politie. 

Overzicht

•	Verkeer:	 beperking	 langdurig	 parkeren,	 
 woonwagens en kamperen, …

•	Openbare	 rust:	 evenementen,	 geluids- 
 overlast, sluitingsuur, vuurwerk, hinder- 
 lijke gedragingen, nachtwinkels, …

•	Dieren:	 loslopende	 honden,	 geluids- 
 overlast, uitwerpselen, schade, geurhin- 
 der, …

•	Inname	 en	 doorgang	 openbare	 weg:	 
 werkzaamheden, terrassen, uitstallen 
 van koopwaar, gevels, sneeuw, hinder- 
 lijke beplanting,...

•	Reinheid:	sluikstorten,	ophaling	van	huis- 
 vuil, wildplassen, leegstaande of onge- 
 zonde woningen, stoken, wildplakken, …

•	Zwaardere	inbreuken:	nachtlawaai,	ver- 
 nielen van grafzerken, beschadigen van  
 eigendommen of afsluitingen, graffiti, …

•	Specifieke	 bepalingen	 per	 gemeente:	 
 begraafplaatsen, parken en speelpleinen

nieuwe regelgeving in te kijken. Dat kan op 
de website van de stad. U kunt ook een pa-
pieren exemplaar inkijken bij de infobalie van 
het administratief centrum.
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Aankondigingen voor de Stadskrant 
van januari 2011 moeten uiterlijk op 
woensdag 1 december bij de redactie zijn. 
De redactie heeft het recht inzendingen 
te weigeren, in te korten en te wijzigen.
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Bericht aan onze lezers buiten 
Herentals en in het buitenland

Als abonnee van de Stadskrant ontvangt 
u het gemeentelijk informatieblad van 
Herentals met 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.

www.herentals.be

Strooidienst staat klaar 

Tot 31 maart 2011 staat een ploeg van de uitvoeringsdiensten vierentwintig uur per dag en 

zeven dagen per week paraat om de gladheid van de wegen te voorkomen en te bestrijden. 

Het stadsbestuur doet een beroep op MeteoServices om te bepalen wanneer de strooidienst 

uitrijdt. Die dienstverlening kost 1.318,90 euro. Het stadsbestuur vraagt ook aan de inwoners 

om na sneeuwval de stoep voor hun woning sneeuw- en ijsvrij te maken. Dit is niet alleen een 

daad van goed burgerschap, het is ook een verplichting die sinds 1942 in onze stad van kracht is.

Meer informatie: technische uitvoeringsdiensten, Hemeldonk 8, tel. 014-85 92 40.

Eigen Haard start met renovatie Begijnhofwoningen 

De sociale huisvestingsmaatschappij nv Eigen Haard startte onlangs met de renovatie van twee 

Begijnhofwoningen (nummers 2 en 3). Eigen Haard heeft de woningen in erfpacht genomen van 

het Herentalse OCMW, dat de woningen wil herwaarderen. Wanneer ze in de loop van 2012 

klaar zijn, verhuurt Eigen Haard ze volgens het sociale huurstelsel. 

Meer informatie: Eigen Haard, tel. 014-85 98 00.

Verkoop van brandhout 

In	de	bossen	van	de	Zuiderkempen	staan	ongeveer	130	loten	brandhout	op	stam	te	koop.	Op	

zaterdag 27 november kunt u de loten komen bekijken. De verkoop van de loten in Geel, Ba-

len, Mol, Meerhout en Laakdal vindt plaats op vrijdag 3 december om 19 uur in café De Hoef 

(Winkelomseheide 141 in Geel), de verkoop van de loten in Herselt, Westerlo, Olen, Herentals, 

Heist-op-den-Berg en Herenthout op zaterdag 4 december om 9.30 uur in zaal Het Vierde 

Oor (Domein Teunenberg, Boerenkrijglaan 51 in Olen). Bij de milieudienst kunt u een gratis 

houtcatalogus afhalen.

Meer informatie: milieudienst, administratief centrum, Augustijnenlaan 30, tel. 014-28 50 50 

of de bosgroep, tel. 014-27 96 57.

Bescherm uw waterleiding tegen de koude 

Water zet uit wanneer het bevriest. Hierdoor ontstaan scheurtjes in de waterleiding. U merkt 

deze scheurtjes pas op wanneer het opnieuw begint te dooien. Uw leiding kan dus tijdens de 

winter extra bescherming gebruiken. Scherm uw leidingen af van de tocht en breng indien nodig 

isolatie aan tussen de buitenmuur en de waterleiding. Bij extreme koude is het zelfs nodig om 

isolatie rond de leidingen aan te brengen. Als u uw woning voor een langere periode verlaat, 

draai dan de hoofdkraan dicht en laat de binnenleidingen leeglopen. Stilstaand water bevriest 

immers sneller. 

Als uw leiding toch bevroren is, kunt u ze geleidelijk ontdooien door er bijvoorbeeld met een 

haardroger over te blazen. Let op: een te hevige opwarming kan de leiding toch nog doen bar-

sten.	Als	uw	leiding	gebroken	 is,	moet	u	onmiddellijk	de	hoofdkraan	afsluiten.	Raadpleeg	een	

loodgieter voor de herstelling. Als het lek zich op de PIDPA-leiding bevindt, of als uw waterme-

ter stukgevroren is, neemt u contact op met PIDPA, tel. 0800-90 300 (gratis nummer).
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Boek 
over de Begijnhofkerk  

Voor de restauratie van de Begijnhof-
kerk in 2005 voerde de stad een histo-
risch en bouwtechnisch onderzoek uit. 
Dit onderzoek leverde zoveel informa-
tie op dat Jan Cools er een boek over 
schreef. De Begijnhofkerk van Herentals 
- Bouwgeschiedenis en kunstinventaris is 
te koop voor 55 euro bij het stadsar-
chief (Augustijnenlaan 1). U kunt het 
ook bestellen door een mail te sturen 
naar archief@herentals.be en 55 euro 
(+ 4 euro verzendkosten) te storten 
op rekeningnummer 001-5129682-10 
op naam van de Herentalse Geschied-
kundige Kring. Ook het vorige boek, 
Bouwgeschiedenis van het Sint-Catharina-
begijnhof, is nog te koop en kost 29 euro  
(33 euro met verzending).

In Vitrine 

Open op maandag, dinsdag en woens-
dag van 13 tot 22 uur en op zaterdag van 
9 tot 13 uur (gesloten tijdens de vakan-
tieperiode), Markgravenstraat 77.

De Stedelijke Academie voor Beel-
dende Kunst stelt elke maand werken 
van haar leerlingen tentoon in galerie 
Vitrine. Op woensdag 22 december 
vindt er een kerstevenement plaats met 
als thema ‘kunst in het interieur’. Vanaf 
zaterdag 15 januari starten een dertig-
tal leerlingen van de middelbare graad 
met de opbouw van hun tentoonstel-
ling in de Vitrine. Het resultaat van die 
opbouw is te bewonderen op zaterdag  
26 februari, de dag van het Deeltijds 
Kunstonderwijs (DKO). Het thema dit 
jaar is ‘Lof der zotheid, 500 jaar Erasmus’.

Meer informatie en inschrijvingen: 
Ivo Dupont, gsm 0495-87 99 07 of 
Leo Haepers, tel. 014-26 13 02.

Vrijstellingen op uw waterfactuur 

Sinds 2005 zijn de kosten voor het afvoeren en het zuiveren van afvalwater inbegrepen in de 

waterprijs. Ontvangt u een minimumpensioen of een leefloon, of heeft u of een van uw ge-

zinsleden een handicap, dan kunt u een vrijstelling krijgen voor deze kosten. Voldoet u aan de 

voorwaarden, maar staat het watercontract niet op uw naam (bijvoorbeeld op naam van een 

beheerder of het OCMW), dan hebt u misschien recht op een compensatie. Gezinnen die hun 

eigen afvalwater zuiveren, kunnen ook vrijgesteld worden. Het stadsbestuur bezorgt u dan een 

attest dat u overmaakt aan PIDPA. Voor landbouwers bestaat er geen vrijstelling, maar wel een 

korting op basis van de gegevens van de Vlaamse Milieumaatschappij.

Meer informatie: PIDPA, tel. 0800-90 300, klant@pidpa.be, www.pidpa.be

Nieuw reglement voor toewijzing sociale woningen 

Het stadsbestuur heeft het reglement voor de toewijzing van sociale woningen aangepast. Soci-

ale huisvestingsmaatschappijen gebruiken dit reglement om sociale woningen aan de juiste per-

sonen toe te wijzen.

Herentalse ouderen krijgen voortaan voorrang bij de toewijzing van sociale woningen, wanneer 

deze huizen functioneel ingericht zijn voor ouderen. Het gaat over de woningen in het vroegere 

moederhuis, Tempels, Koninkrijk, Albertstraat, Sterrebos, Nonnenvest en de Koppelandstraat. 

Deze woningen zijn dus voortaan specifiek bestemd voor Herentalse ouderen, die zo langer 

zelfstandig kunnen wonen in hun vertrouwde buurt.

Ook mensen die ooit minstens vijftien jaar in Herentals gewoond hebben, maar nadien verhuisd 

zijn,	krijgen	voortaan	voorrang.	Zo	kunnen	mensen	na	lange	periode	toch	nog	terugkeren	naar	

hun	vertrouwde	stad.	Maar	niet	alles	 in	het	reglement	verandert.	Zo	blijft	de	vroegere	voor-

waarde behouden dat voorrang geeft aan iemand die de afgelopen zes jaar minstens drie jaar in 

Herentals heeft gewoond.

Nieuw  
Historisch Jaarboek

Op zaterdag 18 december stelt de Herentalse 

Geschiedkundige Kring het nieuwe Historisch 

Jaarboek voor. Deze voorstelling vindt plaats 

om 10.30 uur in kasteel Le Paige. Het nieuwe 

Jaarboek omvat bijdragen over het ontstaan 

van Herentals in 1209, over Het Laatste Oor-

deel, een schilderij van Ambrosius Francken 

(1609-1610) en over een pedofiele kluizenaar 

op Kruisberg. Jef Van Den Bosch sluit het Jaar-

boek traditioneel af met een bijdrage over het 

Herentalse dialect. Omdat het boek op dit 

moment nog in druk is, kan de Geschiedkun-

dige Kring nog geen definitieve prijs op het 

boek plakken. Voorinschrijvingen op de ver-

koop zijn al wel mogelijk vanaf 1 december. Dat maakt het Historisch Jaarboek meteen ook een 

ideaal kerst- of nieuwjaarsgeschenk.
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PROGRAMMA ’T SCHALIKEN
Venus In Flames en Annelies Verbeke
About Intimacy
Zaterdag 4 december om 20 uur

Schouwburg cc ’t Schaliken

Begin 2009 verscheen Intimacy, het derde album van  

Venus In Flames. De eerste single stond wekenlang in de 

speellijst	 van	 Studio	 Brussel,	 Radio	 1,	 Radio	 2	 en	 MNM.	

De draaischijf van de groep, Jan De Campenaere, behoort 

tot de absolute Belgische top van singer-songwriters.  

Annelies Verbeke schreef speciaal voor Venus In Flames elf 

korte,	autobiografische	tekstjes	over	intimiteit.	Zij	is	auteur	

van onder andere Reus, Groener gras en het bekroonde 

Slaap! . 

De toegangsprijs is 12 euro. Met een abonnement betaalt u 9 euro. Hebt u recht op een

korting, dan betaalt u 10,50 euro. 

Studio Orka 
Berninna (+8 jaar)
Zaterdag 11 december om 11 uur - Lakenhal

UITVERKOCHT

Zaterdag 11 december om 14 uur - Lakenhal

EXTRA VOORSTELLING

Dinsdag 14 december om 19 uur - Lakenhal

EXTRA VOORSTELLING 

Ooit	noemden	men	Berninna	de	muzikale	muze	uit	Siberië.	Zij	deed	ijskappen	smelten	en	harten	

sneller	slaan.	Als	ze	piano	speelde,	stond	de	tijd	even	stil.	Nu	is	alles	stil	rond	haar.	Ze	slijt	haar	

dagen tussen verbleekte meubels en stoffige trofeeën. 

De toegangsprijs is 8 euro. Met een abonnement betaalt u 5 euro. Hebt u recht op korting, 

dan betaalt u 6,50 euro.

Compagnie Cecilia / Johan Heldenberg 
The Broken Circle Breakdown featuring The Cover-Ups of Alabama
Donderdag 16 december om 20 uur – zaal ’t Hof (inleiding om 19 uur)

UITVERKOCHT

Geletterde Mensen 
Tom Naegels en Mounir Ait-Hamou
Zaterdag 18 december om 20 uur

schouwburg cc ’t Schaliken

In een lange, tragikomische, ontroerende en wervelende 

monoloog rijgt Tom Naegels verhalen aan elkaar over 

kleine mensen, gelukzoekers, pechvogels en arme luizen die na duizenden kilometers in België 

terechtkomen. 

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

dan betaalt u 12,50 euro.

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

Monique De Ceulaer stelt beeldhouw-

werk en tweedimensionaal werk ten-

toon. Tijdens de weekends is er ook 

werk te zien van haar echtgenoot en 

juweelontwerper Gie Luyten. Het kun-

stenaarskoppel beïnvloedt elkaar, zowel 

in het dagelijkse leven als in hun artis-

tieke praktijk. Dat blijkt duidelijk uit de 

harmonieuze manier waarop hun reali-

saties tot stand komen. De toegang is 

gratis. 

I.s.m. 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 de-

cem-ber 2010 en 1 januari 2011) 

en tijdens de openingsuren van 

de foyer van cc ’t Schaliken (van  

1 uur vóór tot 1 uur na elke voor-

stelling)

Fotograaf John Van Leemput, een ras-

echte Herentalsenaar, wordt dit jaar 65. 

Met Snapshots uit Herentals toont hij 

onze stad op een eigenzinnige manier. 

De foyer, centraal gelegen in de stad 

die John Van Leemput inspireert en in 

beeld brengt, is hiervoor de ideale loca-

tie. Hij stelde eerder tentoon in onder 

andere Galerie Pia in Antwerpen en De 

Warande in Turnhout. De toegang is 

gratis. 

TENTOON
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PROGRAMMA ’T SCHALIKEN

FILM

Eliane Rodrigues 
Frédéric Chopin: aperitiefconcert
Zondag 19 december om 11 uur

schouwburg cc ’t Schaliken

Eliane	Rodrigues	brengt	in	dit	pianorecital	Chopin	en	

eigen werk. Frédéric Chopin werd tweehonderd jaar 

geleden	geboren.	Om	Chopin	alle	eer	aan	te	doen,	 is	2010	uitgeroepen	tot	Chopin-jaar.	Zijn	

oeuvre bestaat voornamelijk uit composities voor pianosolo. Hoewel die dikwijls technisch veel-

eisend zijn, karakteriseert zijn stijl zich door subtiele nuance en expressieve diepte. 

De toegangsprijs is 12 euro. Met een abonnement betaalt u 9 euro. Hebt u recht op korting, 

dan betaalt u 10,50 euro.

Jean Blaute en Eric Melaerts 
Gedeelde adoraties 2 
Donderdag 23 december om 20 uur

schouwburg cc ’t Schaliken

UITVERKOCHT

Knoester
Woensdag 29 december 2010 om 14.30 uur

schouwburg cc ‘t Schaliken

Knoester, een familiefilm uit 2009 van regisseur Åsleik 

Engmark, is een hartverwarmende ode aan vriend-

schap en creativiteit. Junior heeft zich verheugd op zijn 

verhuizing naar het platteland. Maar de nieuwe woning is in slechte staat en zijn ouders storten zich 

op	de	verbouwingen.	Zo	wordt	het	voor	Junior	niet	makkelijk	om	nieuwe	vrienden	te	maken.	Hij	

maakt zich zorgen... tot hij Knoester vindt, een heel bijzondere tak, die nog kan praten ook! 

De toegangsprijs is 5 euro. Bent u jonger dan 26 jaar of ouder dan 55 jaar, dan betaalt u 

3,50 euro.

A Serious Man 
Woensdag 29 december 2010 om 20 uur

schouwburg cc ‘t Schaliken

A Serious Man is een zwartkomische Amerikaanse film 

uit 2009 van de broers Joel en Ethan Coen. Larry Gopnik is een Joodse natuurkundeprofessor. Als 

zijn vrouw een scheiding aanvraagt omdat ze verliefd is op een stabielere collega, valt zijn leven 

uit	elkaar.	Zijn	werkloze,	gehandicapte	broer	wil	het	huis	niet	verlaten	en	Larry’s	kinderen	komen	

regelmatig	in	de	problemen.	Zijn	buurman	pikt	een	stuk	tuin	in,	zijn	buurvrouw	wil	enkel	topless	

zonnen, … Larry probeert met hulp van de joodse kerk te veranderen in een wat serieuzere man, 

in de hoop dat alles weer bij het oude komt.

De toegangsprijs is 5 euro. Bent u jonger dan 26 jaar of ouder dan 55 jaar, dan betaalt u 3,50 euro.

Raymond 
van het Groenewoud
Rx4
Donderdag 31 maart 2011 

om 20 uur

Schouwburg cc ‘t Schaliken

Raymond	van	het	Groenewoud	en	drie	

andere	 muzikanten	 trekken	 met	 RX4	

het publiek tegemoet. De klemtoon 

ligt op intimiteit en puur luisterplezier. 

Geen blazers, niet te veel bombast. 

Teksten komen goed tot hun recht en 

het prachtige gitaarspel van Bruno de 

Groote is een streling voor het oor. 

RX4	is	een	aanrader	voor	de	liefhebber	

van	Raymonds	repertoire.	

De toegangsprijs is 18 euro. Met een 

abonnement betaalt u 15 euro. Hebt 

u recht op een korting, dan betaalt u 

16,50 euro.

HETPALEIS / Hanneke 
Paauwe
In Memoriam

Dinsdag 24 mei 2011 om 19.30 uur

Dinsdag 24 mei 2011 om 21.30 uur

Woensdag 25 mei 2011 om 19.30 uur

Woensdag 25 mei 2011 om 21.30 uur

Rond	de	Sint-Catharinakerk,	Begijnhof,	

Herentals

Vader, moeder en een kind vertel-

len hoe ze het verlies van hun zoon 

en tweelingbroertje proberen te ver-

werken. In deze pakkende voorstelling 

heeft regisseur Hanneke Paauwe niet 

alleen oog voor de donkere en zwarte 

kant van het verlies, maar ook voor 

troost.

De toegangsprijs is 10 euro. Met een 

abonnement betaalt u 7 euro. Hebt 

u recht op een korting, dan betaalt u 

8,50 euro. Het aantal toeschouwers 

per voorstelling is beperkt.

EXTRA
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Sportkampen kerstvakantie

Van 3 tot en met 7 januari 2011 kunnen kinderen vanaf het eerste leerjaar en jongeren zich uit-

leven tijdens de sportkampen. De enthousiaste sportmonitoren maken er een toffe week van, 

boordevol afwisseling en sportieve uitdagingen. U vindt het programma op www.herentals.be 

(toerisme en vrije tijd > sport > sportkampen). 

Turbozwemmen kerstvakantie

Kinderen die tijdens de kerstvakantie liever zwemmen, kunnen van 27 december tot en met  

7 januari deelnemen aan een nieuwe reeks turbozwemmen. 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 behaalden, mogen zich 

wagen aan zwemvervolmaking en overlevingszwemmen.

Inschrijven voor de sportkampen en het turbozwemmen kan bij de sportdienst, 

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

50-plussers 

Sportieve senioren kunnen op dinsdag 21 december onder begeleiding van een gids een na-

tuurwandeling maken in het weidse landschap van de Kempense Heuvelrug. De wandeling start 

om 14 uur aan tenniscentrum Ter Heyde (Lichtaartseweg 216/1). Deelnemen kost 2,50 euro. 

Inschrijven gebeurt de dag zelf in de cafetaria van de tennisclub.

Aquafitness is goed  
voor uw spieren en uw hart 

Aquafitness is hip. Maar wat is aquafitness eigenlijk? 

Aquafitness is fitness onder water, met begeleidende 

muziek. Onder water verbruikt uw lichaam meer ener-

gie en calorieën. De oefeningen zorgen ervoor dat u gewicht verliest en tegelijkertijd werkt aan 

een beter figuur. Trainen onder water brengt ook minder stress met zich mee. Uw ademhaling 

wordt rustiger en dieper. Door u te concentreren op de oefeningen kunt u zich mentaal volledig 

ontspannen. De temperatuur en de druk in het water stimuleren daarbij de bloedcirculatie. Be-

wegen onder water is een stuk makkelijker omdat u zich gewichtlozer voelt. 

Bewegen onder water is een stuk makkelijker omdat u gewichtlozer wordt. Toch biedt het water 

bij sommige oefeningen het nodige weerwerk. Omdat uw spieren onder water beter weerstand 

kunnen bieden aan vermoeidheid, kunt u een stuk langer oefeningen uitvoeren. Hierdoor krijgt 

u na verloop van tijd een strakkere lijn. De buikspieroefeningen zorgen voor een versteviging 

van de buik. Door het juist ademen tijdens de oefening versterkt u dit effect. Ook heel wat the-

rapeuten gebruiken aquafitness tijdens revalidaties. Iedereen kan op zijn eigen tempo werken en 

oefeningen uitvoeren die boven het water niet zouden lukken.

De lessen aquafitness in het Netepark vinden plaats op dinsdag van 19 tot 19.50 uur in het 

wedstrijdbad en op woensdag van 21 tot 21.50 uur in het recreatiebad. U betaalt 6 euro per les 

of 50 euro voor een tienbeurtenkaart. De kaart is een jaar geldig voor alle activiteiten uit het 

aquafitaanbod. U moet zich een half uur voor de les aanmelden aan de kassa.

Er zijn geen aqualessen tijdens de kerstvakantie!

SPORT

Sport Na School 

Bent u een sportieveling? Wilt u graag 

van alle mogelijke sporten proeven? 

Vindt u een aansluiting bij een club te 

bindend, te eenzijdig of misschien te 

duur? Dan is de Sport Na School-pas 

iets voor u. De SNS-pas kost 30 euro 

en geeft u de kans om deel te nemen 

aan fitness, muurklimmen, schaatsen, 

bowling, zwemmen, en nog vele andere 

sporten. De SNS-pas is verkrijgbaar in 

alle middelbare scholen van Herentals 

en bij de sportdienst. De pas is enkel 

bestemd voor jongeren van het middel-

baar onderwijs.

Meer informatie: sportdienst, 

tel. 014-28 52 50 of

www.schoolsport.be.

Sporthal De Vossenberg 

De sporthal van De Vossenberg is ge-

sloten op 24, 25 en 31 december 2010 

en op 1 januari 2011.

Feestelijk schaatsen 

Dankzij de nieuwe overkapping van de 

BLOSO-ijsbaan is er een heel gamma 

van	nieuwe	activiteiten.	Zo	kunt	u	elke	

vrijdag tussen 17.30 en 20.30 uur disco- 

schaatsen. Op zaterdagen 4 en 11 de-

cember 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. Schaat-

sen in kerstsfeer kan vanaf 20 decem-

ber.

Meer informatie: 

BLOSO-centrum, tel. 014-85 95 10.
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JEUGd
SWAP 

In de kerstvakantie staat er weer een spectaculaire SWAP-activiteit op 

het programma. Het speelt zich vooral af in de lucht maar je bevindt je 

wel binnen. Je draagt een speciaal pak en toch weeg je bijna niets. In de 

tweede week van de kerstvakantie begeven we ons op minder glad ijs of 

juist wel? Surf half december naar de site van de jeugddienst voor meer 

uitleg en spurt maandagavond 6 december vanaf 17 uur naar de jeugddienst om in te schrijven.

Meer informatie: jeugddienst, Stadspark z/n, tel. 014-21 21 86, jeugddienst@herentals.be,

www.jeugddienstherentals.be.

Grabbelen tijdens de kerstvakantie 

Van 27 december tot 7 januari kunnen Grabbelpaskinderen twee weken lang 

genieten van toffe Grabbelpasactiviteiten. De ene week maken de kinderen 

kennis met andere culturen, de andere week dompelen we ons onder in 

natuurmaterialen en natuurelementen. Kinderen die al een Grabbelpas heb-

ben, krijgen alle info over de activiteiten per mail of per post. Voor alle anderen is deze info in 

de loop van december te vinden op de site van de jeugddienst. De inschrijvingen beginnen op 

zaterdag 18 december van 10 tot 12 uur bij de jeugddienst. Telefonisch of per e-mail inschrijven 

kan vanaf maandag 20 december. Houd er rekening mee dat de plaatsen beperkt zijn. Tijdig 

inschrijven is dus de boodschap!

De Grabbelpas is te koop bij de jeugddienst in het Stadspark. De pas kost vier euro en is nog 

geldig voor deze kerstvakantie. Vanaf krokusvakantie 2011 start een nieuw Grabbelpasjaar.

Meer informatie: jeugddienst, Stadspark z/n, tel. 014-21 21 86, jeugddienst@herentals.be, 

www.jeugddienstherentals.be.

Gratis met de feestbus  
van oud naar nieuw 

Alle inwoners van Herentals, Morkhoven en Noorderwijk 

kunnen op oudejaarsnacht vanaf 18 uur en op nieuwjaars-

dag tot middernacht gratis de bus of tram nemen. Naast de 

bestaande bus- en tramlijnen zet De Lijn ook extra feest-

bussen in. Het gratis feestbussenticket kunt u ophalen aan 

de balie van het administratief centrum, de jeugddienst, de 

dienst toerisme of de bibliotheek. Breng uw identiteitskaart 

mee. 

Meer informatie: jeugddienst, Stadspark z/n, tel. 014-21 21 86, jeugddienst@herentals.be,

www.jeugddienstherentals.be.

Herentals steunt de mensenrechten! En u? 

Ook dit jaar ondersteunt de stad Herentals de eindejaarscampagne van Amnesty Internatio-

nal. Deze campagne vindt plaats van eind november tot 12 december, met als hoogtepunt de 

Internationale Mensenrechtendag op 10 december. De mensenrechten staan in die periode 

volop in de kijker. Het stadsbestuur hangt een groot spandoek op in het centrum en de lokale 

werkgroep van Amnesty Herentals staat op kerstmarkt met kaarsen.

Nieuwjaarszangertjes 
welkom

Op oudjaar trekken de Herentalse 

kinderen massaal op straat om hun 

nieuwjaarswensen rond te zingen. De 

jeugdraad en het jeugdhuis ontvangen 

de kinderen graag in een tentje aan de 

Lakenhal. Alle kinderen krijgen er een 

warme wafel en een warme choco-

melk. De nieuwjaarszangers zijn wel-

kom op vrijdag 31 december tussen 

9 en 12.30 uur. 

De verloren tuinen van  
Khajuraho

Op vijf kilometer van het machtige tem-

pelcomplex van Khajuraho in de Indiase 

deelstaat Madhya Pradesh bevinden zich 

heel wat historische tuinen. Deze tuinen 

zijn anderhalve tot drie hectare groot en 

ommuurd. U vindt er kunstige paleisjes, 

tempeltjes en verblijfplaatsen. Ook de 

waterputten en irrigatiekanalen spreken 

tot de verbeelding. Sinds 2004 werkt het 

Indian National Trust for Art and Cultu-

ral Heritage (INTACH) samen met een 

Belgische afdeling om de tuinen te res-

taureren. Op vrijdag 17 december om 

20 uur geeft bioboer Johan D’Hulster 

een presentatie over dit initiatief. Ieder-

een is welkom in de benedenzaal van 

het administratief centrum (Augustijnen-

laan 30). De toegang is gratis.

Meer informatie: Velt Middenkempen, 

tel. 014-51 76 73, www.intach.be of

hermanblanche.rombouts@pandorabe
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X-mas shopping 

Traditioneel kunt u tijdens de laatste zondagen van het jaar gezellig winkelen in Herentals. U bent 

welkom	op	zondagen	12	en	19	december,	telkens	van	13	tot	17	uur.	De	Zandstraat	is	autovrij,	er	

is animatie en de centrumwinkels zijn open. Op zaterdagen 11 en 18 december zijn de winkels 

open van 10 tot 18 uur.

Kerstactie Bond Zonder Naam 

Tijdens	de	kerstactie	van	Bond	Zonder	Naam	kunt	u	opnieuw	geurkaarsen,	sierkaarsen	en	al-

lerhande mooie hebbedingetjes kopen ten voordele van dakloze mensen. Nieuw dit jaar zijn 

onder meer de schort met opschrift ‘proef de wereld’ en een agenda vol met mooie spreuken. 

Alles is te koop bij de familie Horemans - Van Lommel. De kalender van de actie is ook te koop 

bij Toerisme Herentals op de Grote Markt.

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

alfons.horemans@skynet.be

Kerstmarkt in Bremdael 

Op zaterdag 11 en zondag 12 december zet woonzorgcentrum Bremdael (Ernest Claesstraat 

45) de deuren open voor de jaarlijkse kerstmarkt. Op de kerstmarkt kunt u zelfgemaakte kerst-

waren kopen en zo de animatiekas van Bremdael spekken. U kunt de kerststal bewonderen, een 

glühweintje of een jenevertje drinken en genieten van de kerstsfeer. De deuren gaan open om 

13 uur.

Kerstconcert Luciano  

Op zondag 12 december om 15 uur speelt kamermuziekensemble Luciano zijn traditionele 

kerstconcert in de Sint-Catharinakerk op het Begijnhof. Op het programma staan concerti grossi 

van Hellendaal en Corelli naast werk van Pachelbel, Bach en Telemann. 

Kaarten kosten 8 euro in voorverkoop en 10 euro aan de kassa. Kinderen jonger dan twaalf 

mogen gratis binnen. Reserveren kan bij René Jaques, tel. 014-21 86 03, 

rene.jaques@telenet.be.

Kerstconcert Herentalse koren 

Op zaterdag 18 december om 20 uur vullen de 

koren Markant, De Gagel, het Sint-Janskoor en het 

gastkoor Jeugdig Meidenkoor IdemDito de Sint-

Waldetrudiskerk met de mooiste kerstliederen. Het 

muziekensemble Museline zorgt voor de instrumen-

tale ondersteuning. De koren brengen elk hun eigen 

programma, telkens gevolgd door een samenzang met alle koren en het publiek. Tot slot bren-

gen de koren de kerst- en nieuwjaarssuite Er is een kindeke geboren van Juliaan Wilmots.

Kaarten kosten 8 euro in voorverkoop en 10 euro aan de kassa. Reserveren kan bij de dienst 

toerisme, Grote Markt 35, tel. 014-21 90 88.

KERSTMIS IN dE STAd

Koude Kerstconcert

Kinderkoor W.A.N.T.E.D. brengt, on-

der leiding van Nancy Buyens, een 

rustig, aangenaam en karaktervol kerst-

concert met oude en nieuwe kerstlie-

deren. Het concert vindt plaats op za-

terdag 18 december om 19 uur en op 

zondag 19 december om 14.30 uur in 

de feestzaal van het Sint-Jozefscollege 

aan de Gildelaan.

Kaarten kosten 7 euro en zijn te 

verkrijgen bij Miranda Laenen, 

gsm 0476-25 03 51. Kinderen jonger 

dan twaalf mogen gratis binnen.

Stadsbeiaardier 
Koen Van Assche brengt 
nieuwe dubbel-cd uit

Koen Van Assche is stadsbeiaardier van 

Herentals, Leuven en Turnhout en is 

een veelvuldig gevraagde beiaardier in 

de Europese beiaardlanden en in de 

Verenigde Staten. Tijdens internationale 

beiaardwedstrijden won hij verschillen-

de prijzen en zijn beiaardspel is te be-

luisteren	op	diverse	cd's.	Zijn	nieuwste	

dubbel-cd met opnames van de beiaar-

den van Lake Wales (Florida) en Dor-

drecht bevat vooral grote romantische 

pianowerken. Een van de twee cd’s is 

volledig gewijd aan Chopin. Dit ideale 

kerstcadeau is voor 15 euro te koop bij 

de dienst toerisme op de Grote Markt.

Meer informatie: dienst toerisme en 

feesten, Grote Markt 35, 

tel. 014-21 90 88.
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Lach niet, Khanoem

Op donderdag 2 december om 20 uur is Jennie Vanlerberghen in de bib te gast met een bijzondere 
lezing over de vrouw in Afghanistan. Lach niet, Khanoem vertelt het verhaal van de vaak moeizame 
strijd voor aanvaarding in een uiterst patriarchale samenleving. De bevrijding van de Taliban bete-
kende hoop voor de geteisterde Afghaanse bevolking, maar de verwachtingen werden niet inge-
lost. Vrouwen worden er nog steeds onderdrukt, vernederd en verkracht. De toegang tot deze 
lezing is gratis, maar u moet zich vooraf inschrijven in de bibliotheek.

Meer informatie: bibliotheek, Gildelaan 13, tel. 014-85 97 50.

Theaterspektakel speelt Chatroom 

Drie jongens en drie meisjes van vijftien ontmoeten elkaar in diverse chatrooms en kletsen 
over van alles en nog wat. Totdat verveling en rebellie de overhand nemen. De kwetsbaar-
ste deelnemer wordt uitgekozen en het spel neemt een gevaarlijke wending. Een ijskoud en 
spannend verhaal over manipulatie in cyberspace. De voorstellingen vinden plaats op 26 en  
27 november en 2, 3, 4, 9, 10 en 11 december om 20 uur en op zondag 5 december om 15 uur in 
Kamertheaterzaal ’t Hof, Grote Markt 41.

Reserveren via cc ’t Schaliken, Grote Markt 35, tel. 014-28 51 30 of op www.theaterspektakel.be.

Open dag vzw Kreatief 

Op zaterdag 4 december kunt u in het Gildenhuis (Grote Markt 25) kennismaken met de verschil-
lende cursussen die vzw Kreatief aanbiedt: kalligrafie, tekenen en schilderen, koken, vrij handwerk, 
confectie, kantklossen, computer voor beginners en gevorderden, creatief bloemschikken en taal-
cursussen. U kunt een praatje slaan met de lesgevers die zich vrijwillig inzetten en genieten van een 
lekkere kom soep of een heerlijke pannenkoek.

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

Zevende internationale muntenbeurs 

Al voor de zevende maal organiseert Numismastica Herentals een internationale muntenbeurs. 
Die vindt plaats op zondag 12 december tussen 8.30 en 15 uur in De Vossenberg (Markgraven-
straat 93). U vindt er 400 meter tafel, met 105 standhouders uit België, Nederland, Duitsland, 
Frankrijk, Groot-Brittannië en Polen. Om 10 uur is er een lezing van Lei Lennaerts over de kunst 
van het stempelsnijden. Elke bezoeker ontvangt een klein cadeautje. De toegangsprijs bedraagt  
2 euro.

Meer informatie: www.numismatica-herentals.be.

Dertiende kerstmarkt Zandkorrel 

Op	vrijdag	10	december	vindt	 in	de	Zandkapel	 in	Noorderwijk	de	dertiende	editie	plaats	van	
een	sfeervolle	kerstmarkt	 ten	voordele	van	de	werking	van	school	Zandkorrel.	De	kerstmarkt	
vindt plaats in de school zelf en duurt van 17 tot 21 uur. U kunt er terecht voor glühwein, wafels, 
smoutebollen, hotdog, soep, jenever, kerstversieringen, een paardenmolen en een gratis tombola.

Meer informatie: De Zandkorrel, Zandkapelweg 21, tel. 014-26 15 77.

UIT IN HERENTALS

Vergeet niet 
in te schrijven voor de 
Week van de Amateur-
kunsten

Van 22 april tot 

1 mei 2011 vindt 

de Week van de 

Amateurkunsten 

(WAK) plaats. Ge-

inspireerd door het 

Europees Jaar van het Vrijwilligerswerk, 

luidt het thema van de WAK 2011: ‘Ja, ik 

wil’. Tijdens deze editie zet de WAK alle 

vrijwilligers in de bloemetjes voor hun 

bodemloze inzet en engagement. Het 

gaat niet alleen om de amateurkunste-

naars zelf, maar ook om ook de vrouw 

die de programmaboekjes uitdeelt, de 

jongen achter de bar, de man aan de 

kassa en het meisje aan de vestiaire …

Wilt u deelnemen aan de WAK? 

Neem dan voor 14 januari 2011 

contact op met de dienst cultuurbeleid,

cc ‘t Schaliken, Grote Markt 35, 

tel. 014-28 50 50.

Leven met de ziekte van 
Alzheimer

De ziekte van Alzheimer is een hersen-

ziekte waardoor de patiënt in een snel 

tempo dementeert. Een exacte diagnose 

is doorgaans pas mogelijk na overlijden, 

door de hersenen te onderzoeken. Bent 

u op zoek naar informatie over deze 

ziekte, dan kunt u contact opnemen met 

de Stichting voor Alzheimer Onderzoek. 

Deze stichting heeft de interessante bro-

chure Leven met de ziekte van Alzheimer 

uitgegeven. 

De brochure werd geschreven door 

professor Christine Van Broeckhoven.  

U kunt de brochure aanvragen via

tel. 02-424 02 04 of via mail naar

info@alzh.org.

Meer informatie: www.alzh.org.
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Negende  
Sint-Niklaasdropping 

Op vrijdag 3 december vindt de ne-

gende Sint-Niklaasdropping plaats aan 

het parochiecentrum van Morkhoven. 

Het vertrek is gepland tussen 19.30 en 

20.30 uur. Het is een dropping voor de 

wekelijkse dropper: leuk en gemakke-

lijk, maar toch … Daarnaast is er ook 

een wandelzoektocht met spelletjes en 

opdrachten voor groot en klein. Ver-

trekken kan tussen 19 en 20 uur. U hebt 

een zaklamp, een meetlatje, schrijfge-

rei en een goed humeur nodig. Voor 

6 euro krijgt u een mooie wandeling 

geserveerd, met onderweg een kom 

soep, een jenevertje en bij aankomst 

lekkere frietjes.

Geschenkenbeurs van  
Oxfam Wereldwinkel 

Tijdens de geschenkenbeurs van Oxfam 

Wereldwinkel op zaterdag 11 en zondag 

12 december kunt u gezellig winkelen 

in de foyer van cc 't Schaliken. Ook dit 

jaar verrast de Wereldwinkel u met een 

breed gamma fairtradeproducten, han-

dig en mooi voor u gepresenteerd op 

verschillende standen. U vindt er een 

ruim aanbod van fairtradegeschenkar-

tikelen, kerstversiering, geschenkpak-

ketten, tafellinnen, wenskaarten, cos-

metica, voeding, drank, badtextiel en 

juwelen. En dat tegen een eerlijke prijs. 

De deuren zijn open van 10 tot 17 uur 

en de toegang is gratis.

UIT IN HERENTALS
Vuurfeest

Stad stelt nieuw 
evenement voor aan de 
jachthaven

Op zondag 26 december kunt u deelnemen aan 
de eerste editie van het Vuurfeest. Het Vuurfeest 
is een sfeervol winterfeest aan de jachthaven van 
Herentals. Tussen 16 en 17.40 uur vertrekken er om 
de 20 minuten begeleide fakkelwandelingen aan de 
kerststal op de Grote Markt. Via het Begijnhof, het 
kasteel Le Paige en de Kleine Nete komt u aan bij 
de jachthaven. Onderweg kunt u genieten van korte 
optredens en drankjes.

Aan de jachthaven wordt u verwelkomd door 
vuurkunstenaars. Lokale verenigingen serveren 
drankjes en hartige hapjes in traditionele kerst-
kraampjes. Om 20 uur begint een goedgevuld 
avondprogramma met een optreden van de  
Herentalse rockband Bulsjevism. Locorotondo leert de kinderen ondertussen de kneepjes van 
het circus aan. Het feest eindigt met een oogverblindend vuurspektakel met jongleurs, vuurspu-
wers, muziek en dans.

Deelnemen aan de wandeling kost 2,50 euro. Kinderen jonger dan twaalf jaar mogen gratis mee. 
Inschrijven kan bij de dienst toerisme, tel. 014-21 90 88, toerisme@herentals.be. Het Vuurfeest 
zelf is gratis.

Kerstmarkten in Herentals en Noorderwijk

Op zondag 12 december kunt u van 10 tot 18 uur op de Grote Markt genieten van de kerst-
markt. Theaterspektakel zorgt voor levende kerstfiguren in de kerststal en Herentalse koren 
zingen hemelse kerstmuziek. In Noorderwijk vindt de kerstmarkt plaats op vrijdag 17 december 
vanaf 18 uur op het Dorpsplein achter het Dorpshuis. 
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Van 16/11
 tot  15/12

TENTOON Linda, Annita en Ilona Jacops / Vitrine, Markgravenstraat 77 / op maandag, dinsdag 
en woensdag van 13 tot 22 uur en op zaterdag van 9 tot 13 uur

Van 22/11
 tot 16/01

TENTOON John Van Leemput - Snapshots uit Herentals / Foyer cc ’t Schaliken / op zaterdag 
van 14 tot 17 uur en bij voorstellingen in de schouwburg

Van 27/11
tot 19/12

TENTOON Monique De Ceulaer en Gie Luyten / Kasteel Le Paige / op woensdag, donderdag, 
vrijdag, zaterdag en zondag van 14 tot 17 uur

DO 02/12 THEATER Theaterspektakel – Chatroom / Kamertheaterzaal ’t Hof, Grote Markt 41 / 20 uur

INFO Jennie Vanlerberghen – Lach niet, Khanoem / Bibliotheek, Gildelaan 13 / 20 uur

VR 03/12 UIT Feestmarkt / Grote Markt, Hofkwartier, Belgiëlaan en Augustijnelaan / 
Voormiddag

UIT Sint-Niklaasdropping en wandelzoektocht / Parochiecentrum Morkhoven / 19 uur

THEATER Theaterspektakel – Chatroom / Kamertheaterzaal ’t Hof, Grote Markt 41 / 20 uur

ZA 04/12 OPEN Open dag vzw Kreatief / Gildenhuis, Grote Markt 25

THEATER Theaterspektakel – Chatroom / Kamertheaterzaal ’t Hof, Grote Markt 41 / 20 uur

MUZIEK Venus In Flames en Annelies Verbeke – About Intimacy / cc ’t Schaliken / 20 uur

JEUGD Duvelnight	/	Jeugdhuis	10R20,	Grote	Markt	41

ZO 05/12 THEATER Theaterspektakel – Chatroom / Kamertheaterzaal ’t Hof, Grote Markt 41 / 15 uur

WANDEL Herfst- en Winterwandeling / Vertrek aan De Brink (Bosbergen 1) / Van 14.30 
tot 16.30 uur

DI 07/12 DANS Lisbeth Gruwez – HeroNeroZero / cc de Werft, Geel / 20.15 uur

RAAD Gemeenteraad	/	Raadzaal	administratief	centrum,	Augustijnenlaan	30	/	20	uur

DO 09/12 THEATER Theaterspektakel – Chatroom / Kamertheaterzaal ’t Hof, Grote Markt 41 / 20 uur

VR 10/12 THEATER Theaterspektakel – Chatroom / Kamertheaterzaal ’t Hof, Grote Markt 41 / 20 uur

UIT Discoschaatsen / BLOSO-centrum, Vorselaarsebaan 60 / Van 17.30 tot 20.30

ZA 11/12 UIT Geschenkenbeurs Oxfam Wereldwinkel / Foyer cc ’t Schaliken / Van 10 tot 17 uur

UIT Kerstmarkt in Bremdael / Ernest Claesstraat 45 / 13 uur

UIT Gratis schaatsles voor gezinnen / BLOSO-centrum, Vorselaarsebaan 60

THEATER Theaterspektakel – Chatroom / Kamertheaterzaal ’t Hof, Grote Markt 41 / 20 uur

THEATER Studio Orka – Berninna (+8 jaar) / Lakenhal / 11 uur / uitverkocht

JEUGD Metalfuif	/	Jeugdhuis	10R20,	Grote	Markt	41

THEATER Studio Orka - Berninna (+8 jaar) / Lakenhal / 14 uur / extra voorstelling

ZO 12/12 UIT Kerstmarkt / Grote Markt / Van 10 tot 18 uur

UIT Geschenkenbeurs Oxfam Wereldwinkel / Foyer cc ’t Schaliken / Van 10 tot 17 uur

UIT Champagne-Oesterbar Lions / Overdekte tuin De Posterijen, Grote Markt 13 / 
Van 10 tot 18 uur

UIT Kerstmarkt in Bremdael / Ernest Claesstraat 45 / 13 uur

UIT Luciano / Kerstconcert / Begijnhofkerk / 15 uur

INFO Volkstuinen over het snoeien van druiven en kiwi / Technisch Instituut Scheppers 
/ 10 uur

UIT Zevende	internationale	muntenbeurs	/	De	Vossenberg	/	Van	8.30	tot	15	uur

DI 14/12 THEATER Studio Orka – Berninna (+8 jaar) / Lakenhal / 19 uur / extra voorstelling

SENIOR Kerstfeestje	Grijze	Panters	/	Info:	Ruf	Van	Cauter,	tel.	014-21	12	69

UIT café-avond	Klein	Detail	/	Jeugdhuis	10R20	/	Grote	Markt	41	/	Vanaf	19	uur	/	Info:	
www.kleindetail.be

UIT Koor	Zonnelied	brengt	kerstliederen	/	RVT	Vogelzang,	Vogelzang	1	/	Van	14.30	
tot 16 uur

DO 16/12 THEATER Compagnie Cecilia / Johan Heldenberg – The Broken Circle Breakdown featuring 
The Cover-Ups of Alabama / zaal ‘t Hof / 20 uur / uitverkocht

RAAD Milieuadviesraad	/	Raadzaal	administratief	centrum,	Augustijnenlaan	30	/	20	uur

VR 17/12 UIT Kerstmarkt / Dorpsplein Noorderwijk / 18 uur

JAZZ Tineke Postma Quartet / zaal Ootello - Mol / 21 uur

UIT Discoschaatsen / BLOSO-centrum, Vorselaarsebaan 60 / Van 17.30 tot 20.30 uur

INFO De verloren tuinen van Khajuraho / Administratief centrum, Augustijnenlaan 30 
/ 20 uur

VROUW Vrouwenraad: kerstfeestje / Tuinpaviljoen zaal ’t Hof / Van 13.30 tot 16.30 uur / 
Info: Louisa van Sand, tel. 014-22 00 55

ZA 18/12 WOORD Geletterde Mensen – Tom Naegels / cc ’t Schaliken / 20 uur

UIT Kinderkoor W.A.N.T.E.D. – Koude Kerstconcert / Sint-Jozefscollege, Collegestraat 
46 / 19 uur

UIT Herentalse koren – Kerstconcert / Sint-Waldetrudiskerk/ 20 uu

UIT Shaken	voor	een	Deken	/	Zaal	’t	Hof	/	21	uur

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

ZO 19/12 KLASSIEK Eliane	Rodrigues	–	Frédéric	Chopin:	aperitiefconcert	/	cc	’t	Schaliken	/	11	uur

MUZIEK Le	Mystère	des	Voix	Bulgares	/	CC	Zwaneberg,	Heist-op-den-Berg	/	20	uur

UIT Feestmarkt / Augustijnenlaan / Voormiddag

INFO Volkstuinen – Bloemschikken / Technisch Instituut Scheppers / 10 uur

UIT Kinderkoor W.A.N.T.E.D. – Koude Kerstconcert / Sint-Jozefscollege, Collegestraat 
46 / 19 uur

DI 21/12 RAAD Gemeenteraad	/	Raadzaal	administratief	centrum,	Augustijnenlaan	30	/	20	uur

WO 22/12 UIT Kersthappening Kunst in het interieur / Vitrine, Markgravenstraat 77 / Van 13 tot 
22 uur

UIT Kersthappening met optredens van studenten / Stedelijke Academie voor Muziek, 
Woord en Dans, Hikstraat 28 / Van 18 tot 21 uur

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

JEUGD After	exaam	meets	Music	for	life	/	Jeugdhuis	10R20,	Grote	Markt	41	/	Vanaf	10	uur

DO 23/12 MUZIEK Jean Blaute en Eric Melaerts – Gedeelde adoraties 2 / cc ’t Schaliken / 20 uur / 
uitverkocht

VR 24/12 UIT Discoschaatsen / BLOSO-centrum, Vorselaarsebaan 60 / Van 17.30 tot 20.30 uur

ZO 26/12 UIT Fakkelwandelingen naar Vuurfeest / Kerststal Grote Markt / Tussen 16 en 17.40 uur

UIT Vuurfeest / Jachthaven / 20 uur

DI 28/12 UIT Winteravondvertelling / Bibliotheek, Gildelaan 13 / 20 uur

WO 29/12 FILM Knoester / cc ’t Schaliken / 14.30 uur

FILM A Serious Man / cc ’t Schaliken / 20 uur

VR 31/12 UIT Nieuwjaarszangertjes / Lakenhal / Van 9 tot 12.30 uur

UIT Discoschaatsen / BLOSO-centrum, Vorselaarsebaan 60 / Van 17.30 tot 20.30 uur

JEUGD Oudjaar	/	Jeugdhuis	10R20,	Grote	Markt	41

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.

ACTIEVE SENIOR

OKRA Sint-Waldetrudis

Elke dinsdag TURNEN Sportcomplex De Vossenberg / Van 14 tot 15 uur

Elke woensdag FIETSEN Vertrek aan de Sint-Waldetrudiskerk / 13.30 uur

Elke donderdag PETANqUE Het Convent / Van 13.30 tot 17 uur

OKRA Sint-Antonius

Elke maandag PETANqUE Het Convent / Van 14 tot 17 uur
Info: Jef Driesen, gsm 0477-37 44 86

Elke woensdag FIETSEN Vertrek aan Sint-Waldetrudiskerk / 13.30 uur
Info: Jef De Heel, tel. 014-21 85 54

OKRA Onze-Lieve-Vrouwparochie

Elke dinsdag WANDELEN Vertrek aan Onze-Lieve-Vrouwkerk / 13 uur

Elke woensdag PETANqUE Plein	in	de	Rozenstraat	/	13.30	uur
Info: Karel, tel. 014-21 65 03

Tussen 27/12
  en 30/12

WANDELEN Kerststallenwandeling in Merksplas / Info: tel. 014-21 65 95

S-Sport

Elke dinsdag DANSEN 
VOOR
SENIOREN

Dansen voor senioren op moderne muziek (zonder partner)
Sportcomplex De Vossenberg
Van 9 tot 10.30 uur (beginners)
van 10 tot 11.30 uur (gevorderden)
Info: M. Louise Bertels (tel. 014-21 99 79)
of	Rosetta	Van	de	Voorde	(tel.	014-70	79	39)

Elke dinsdag
PETANqUE
EN MINIGOLF

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

Elke 
donderdag FIETSEN

Vertrek aan sportcomplex De Vossenberg
13 uur / Info: Jef De Peuter, tel. 014-21 15 36

Elke 
donderdag DANSEN

Dansen voor senioren op moderne muziek (zonder partner) / Sportcom-
plex De Vossenberg / Van 10 tot 12.30 uur (beginners) / Info: Marie-Louise 
Bertels	(tel.	014-21	99	79)	of	Rosetta	Van	de	Voorde	(tel.	014-70	79	39)

JEUGD

Elke 
vrijdagnamiddag

HAPPy
HOUR

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

Vrijdag- en
zaterdagavond RUSTIGE Jeugdhuis	10R20,	Grote	Markt	41	/	20	uur

GEZONDHEIDSWANDELINGEN

Elke maandag en woensdag Netepark / 10 uur

Elke dinsdag en woensdag Administratief centrum / 10 uur

Op feestdagen zijn er geen wandelingen.
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 Geboorten

 03/10 Diete, dochter van Inge Helsen en Bruno Van Laere

 04/10 Milan, zoon van Lesly Wouters en Gunter Quirynen

 05/10 Fien, dochter van Cindy Barberien en Tom Leirs

 05/10 Elize, dochter van Joke Snyers en Lieven Janssens

	 06/10	 Lupita,	dochter	van	Dana	De	Ridder	en	Kris	Hannes

 06/10 Laura, dochter van An De Vooght en Bart Spiessens

 07/10 Mirko, zoon van Inge Vercammen en Kris Hermans

	 07/10	 Lena,	dochter	van	Rietje	Beyens	en	Bart	De	Cuyper

 09/10 Celian, zoon van Liesbeth De Bal en Frederik Peeters

 10/10 Stan, zoon van Katrien Neirinck en Koen Krieckemans

 10/10 Amber, dochter van Jobina Bertels en Stijn De Bondt

 12/10 Lex, zoon van Lie Bellens en Hans Boonen

 13/10 Lisse, dochter van Ellen Bruynseels en Jan Van Olmen

	 19/10	 Mato,	zoon	van	Zoë	Van	de	Velde	en	Carlo	Van	Dyck

 20/10 Liene, dochter van Nele Appels en Peter Bormans

 21/10 Nena, dochter van Elke Van Kerckhoven en Dieter Plattig

 21/10 Jonas, zoon van Sarah Van de Bielde en Peter Uddin

 22/10 Marie, dochter van Katrien Verveckken en Peter Buysse

 24/10 Elisabeth, dochter van Joke Duchateau en Gert Janssens

 25/10 Nuno, zoon van Tinneke Claes en Tim Beeckmans

	 27/10	 Jutta,	dochter	van	Elke	Van	den	Broeck	en	Kurt	Ruts

	 29/10	 Mariam,	dochter	van	Sherifatu	Abubakar	en	Zakari	Usfu

 29/10 Amir, zoon van Hanane Harrade en Khalid El Asbat

 Overlijdens

	 08/10	 Remi	Smolders	(88),	echtgenoot	van	Yvonne	Bellens

 09/10 Leonia Cloots (82), echtgenote van Frans Van de Venne

	 17/10	 Rosalia	Peeters	(76),	weduwe	van	Aloysius	Van	den	Brande

 19/10 Irène Collart (80)

 25/10 Ludovica Gebruers (88), weduwe van Martinus Maerien

 26/10 Dirk Daneels (40), echgenoot van Griet Van Den Bergh

 26/10 Maria Pandelaers (99)

 28/10 Emiel Cannaerts (71), weduwnaar van Josepha Lenaerts

 29/10 Henri Leirs (78), echtgenoot van Irena Janssens

 29/10 Emiel Van de Ven (78), echtgenoot van Justina Buyckx

	 30/10	 René	Vanparrijs	(89),	weduwnaar	van	Maria	Michaux

 02/11 Betha Peeters (73), echgenote van Ludovicus Helsen

 Huwelijksaankondigingen

 Jaimy Breeze (Herentals) en Lies Vercammen (Herentals)

 Huwelijken

 Joris De Voght (Herentals) en Nathalie De Ceulaer (Herentals)

 Kirsten Geukens (Herentals) en Jessica Vranken (Herentals)

 Vincent Van Sonhoven (Herentals) en Ans Haverans (Herentals)

 Luc Croonenborghs (Herentals) en Anja Matheussen (Herentals)

	 Stijn	Sauviller	(Herentals)	en	Rangsima	Pratoomrat	(Thailand)

 Dennis Van Akeren (Herentals) en Chantal Nuyts (Herentals)

 Pieter Vandezande (Herentals) en Angelica Ion (Herentals)

 Eddie Liesenborghs (Herentals) en Natthanan Jabthong (Thailand)

	 Robbert	Van	Eynde	(Herentals)	en	Daphni	Clé	(Herentals)

BURGERZAKEN

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 daar 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, kinderwagens en rolstoelgebruikers.

Op zondag 5 december vertrekt er een wandeling aan De Brink 

(Bosbergen 1). Op de andere zondagen in december is er telkens 

een andere activiteit gepland in Herentals, waardoor er geen wan-

delingen zijn.

Meer informatie: dienst toerisme, tel. 014-21 90 88, 

toerisme@herentals.be.

Single zijn: een last of een kracht? 

Als u alleenstaand bent, bewust of door omstandigheden, dan kunt 

u op donderdag 2, 9 en 16 december een cursus volgen die u helpt 

om een realistisch beeld te vormen van de situatie. U leert hoe 

u als alleenstaand persoon sterker door het leven kan gaan. De 

lessen vinden telkens plaats van 19 tot 22.15 uur in de lokalen van 

het Wit-Gele Kruis (Nonnenstraat 12). Deelnemen kost 50 euro.

Meer informatie en inschrijvingen: Hilde Simons,

tel. 014-22 36 06, hilde.simons@prh.be, www.prh.be.

Shaken voor een Deken 

Op zaterdag 18 december vindt 

in zaal ’t Hof de zesde editie plaats 

van Shaken voor een Deken. De 

opbrengst van de fuif gaat naar 

twintig Indiase kindjes, die dankzij 

de opbrengst naar school kunnen 

gaan. De fuif begint om 21 uur. De 

toegangsprijs bedraagt 6 euro. Er is 

ook een optreden van de livegroep 

Band Marginal. Voor 20 euro kunt u 

ook een kaartje voor de bodega ko-

pen. Het aantal kaarten is beperkt, 

dus moet u reserveren. In de bodega 

kunt u vanaf 19 uur genieten van lekkere hapjes, een glaasje cava of 

wijn en livemuziek van een tangoband. Met deze kaart krijgt u ook 

toegang tot de fuifzaal.

Meer informatie: Lien Avonds, tel. 0485-34 30 30,

lienavonds@hotmail.com.

AANKONdIGINGEN
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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 12 uur

Commissie voor Juridische Bijstand

gratis juridisch advies door een advocaat

iedere maandag van 17.30 uur tot 19.30 uur

Vlaams Woningfonds van de Grote Gezinnen 

eerste en derde dinsdag van 14 tot 16 uur

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.

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

De meeste vragen kunnen beantwoord worden door de stadsdiensten. 

U kunt zich daarom altijd het beste eerst tot die diensten richten. 

Staat u erop om de burgemeester of de schepenen te spreken, dan 

kunt u bij hen terecht tijdens hun spreekuren in het administratief 

centrum. U kunt bij hen langsgaan of u kunt bellen: 014-28 50 50.

burgemeester Jan Peeters 
politie, brandweer, veiligheid en openbare orde, algemeen beleid en 

coördinatie, communicatie en informatie, burgerlijke stand en bevolking, 

administratieve vereenvoudiging, middenstand en lokale economie

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

schepen	Ingrid	Ryken
cultuur, bibliotheek, kunstonderwijs, archief, toerisme en jumelages

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

schepen Wies Verheyden
sport, personeel, markten en kermissen

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

schepen Mien Van Olmen
ruimtelijke ordening, milieu en groenvoorzieningen, landbouw en 

plattelandsontwikkeling

woensdag van 9 tot 11 uur of na afspraak
[i] schepen.mien.van.olmen@herentals.be

schepen Anne-Mie Hendrickx 
sociale zaken, gelijke kansen, gezondheidsbeleid

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

schepen Jan Bertels
financiën, jeugd en ontwikkelingssamenwerking, informatica, 

huisvesting, OCMW en kerkfabrieken

maandag van 18 uur tot 19.30 uur of na afspraak
[i] schepen.jan.bertels@herentals.be

schepen Jos Schellens
openbaar werk en mobiliteit, gemeentelijk patrimonium, 

monumentenzorg en landschappen

maandag van 18 tot 19.30 uur of na afspraak
[i] schepen.jos.schellens@herentals.be

Spreekuren OCMW Herentals
- Voorzitter Fons Michiels is bereikbaar na afspraak op nummer
 0475-56 10 32 of voorzitter@ocmwherentals.be 
- sociale dienst OCMW: elke werkdag van 9 tot 11.45 uur en 
 maandagavond van 18 tot 19 uur
- 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
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Nuttige telefoonnummers

Aids-telefoon Vlaanderen 078-15 15 15

Anonieme Alcoholisten Els 014-22 29 47

	 René	014-51	20	51

 Karel 014-51 55 48

 Lydi 014-22 25 17

Autisme-telefoon 078-15 22 52

Begeleid Wonen, Herentals
info over wonen voor mensen met een handicap 014-23 18 80

Boskat 014-23 31 36

Buurtcontactpunt De Klink 014-24 66 90

CardStop 070-344 344

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

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

DocStop 00800-2123 2123

Drughulp - Hofkwartier 23 014-23 34 01

Eandis 078-35 35 00

Eigen Haard - Augustijnenlaan 28/6 014-85 98 00

Eurofoon, Europese Unie 078-15 19 92

IOK - Geel 014-58 09 91

JAC - Hofkwartier 23 014-23 34 01

Jeugdfoon 102

Kankertelefoon 078-15 01 51

Kringwinkel	Zuiderkempen	-	Lierseweg 136 015-23 73 93

MS-Liga Antwerpen 03-887 48 18

PIDPA (klantenservice) 0800-90 300

Rusthuis	-	infofoon	 078-15	25	25

Slachtofferhulp - Hofkwartier 23 014-23 02 42

Tele-onthaal 106

Vertrouwensartsencentra 02-533 12 11

Vlaamse wegentelefoon 0800-122 66

Ziekenvervoer	(niet	dringend)	 	105

Zit	Stil	(ADHD)	 	03-830	30	25

Nuttige telefoonnummers

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

De Post - Belgiëlaan 51  014-28 67 20

Diftar-informatielijn  0800-97 687

Hummeltjeshof - Augustijnenlaan 22  014-23 17 18

Jeugddienst - Stadspark z/n  014-21 21 86

Kringwinkel	Zuiderkempen	-	Lierseweg 136  015-23 73 93

Kerkhof Herentals - Lichtaartseweg 111
van ma tot vr tussen 12 en 12.30 uur  014-23 38 93

Muziekacademie - Hikstraat 28  014-21 33 05

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

Netepark - Vorselaarsebaan  014-85 97 10

NMBS - Herentals  03-229 56 14

Politiezone Neteland - Molenvest 23  014-24 42 00

Recyclagepark	-	Hemeldonk 10  014-85 92 40

Sportdienst - De Vossenberg, Markgravenstraat 93  014-28 52 50

Stadsarchief - Augustijnenlaan 1  014-21 28 00

Stedelijke werkplaats - Hemeldonk  014-85 92 40

Tekenacademie - Markgravenstraat 77  014-28 51 55

Toerisme Herentals - Grote Markt 35  014-21 90 88

Verkeerseducatief centrum - Vorselaarsebaan  014-22 04 44

Werkwinkel - Molenvest 21  014-24 89 60

Ziekenhuis	-	Nederrij 133  014-24 61 11



DE POSTBEDEELD DOOR

OPENINGSTIJdEN STAdSdIENSTEN
MA DI WO DO VR ZA ZO

ADMINISTRATIEF CENTRUM 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 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 zaterdag 25 en zondag 26 december 
en op zaterdag 1 en zondag 2 januari

14.00-20.00 10.00-12.00
14.00-20.00

11.00-20.00 14.00-20.00 10.00-12.00
14.00-20.00
Op 24 en 31 
december van 
14 tot 17 uur

14.00-17.00 10.00-12.00

BIBLIOTHEEK NOORDERWIJK
Gesloten op vrijdag 24, zondag 26 en
vrijdag 31 december en op zondag 2 januari

14.00-16.00 18.00-20.00 10.00-12.00

RECyCLAGEPARK
Gesloten op zaterdag 25 december en 
zaterdag 1 januari

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

JEUGDDIENST 09.00-12.30
13.30-16.30
17.30-19.30

09.00-12.30
13.30-16.30

09.00-12.30
13.30-16.30

09.00-12.30
13.30-16.30

09.00-12.30

HUMMELTJESHOF
Gesloten van vrijdag 24 december tot en met 
zaterdag 1 januari 

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

SPORTDIENST
Gesloten op vrijdag 24 en 31 december

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 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 zat. 
4 en 11 dec. 

open van 
9 tot 12 uur

TOERISME HERENTALS
Gesloten op zaterdag 25 december en
zaterdag 1 januari

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 zon. 
12 en 19 dec. 

open van 
13 tot 17 uur

STEDELIJKE WERKPLAATS 08.00-12.00
12.30-16.30

08.00-12.00
12.30-16.00

08.00-12.00
12.30-16.00

08.00-12.00
12.30-16.00

08.00-12.00
12.30-16.00

HET NETEPARK
Van 27 december tot en met 9 januari zijn alle zwembaden open van maandag tot vrijdag tussen 14 en 21 uur. In het wedstrijdbad kunt u zoals gewoonlijk van 7.30 tot 8.30 
uur ochtendzwemmen en van 12 tot 13 uur middagzwemmen. Op zaterdag en zondag zijn de baden open van 9 tot 17 uur. De zwembaden zijn gesloten op vrijdag 24, 
zaterdag 25 en vrijdag 31 december 2010 en op zaterdag 1 januari 2011.

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

IJSBAAN BLOSO-CENTRUM 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
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