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11.11.11 bijt zich vast in het klimaat
De opwarming van de aarde heeft serieuze gevolgen voor de armere landen van de wereld. Denk maar aan de hongersnood in Oost-Afrika. Een
stijging van 1 graad bedreigt 50 miljoen kustbewoners en doet de honger
en dorst stevig toenemen. Bij twee graden sterven de vissen in de oceaan
en mislukt 75 procent van de oogsten in Afrika. Bij drie graden ontstaat
er honger voor 1,3 miljard mensen, waterschaarste voor 3,2 miljard en
zullen er naar schatting 330 miljoen klimaatvluchtelingen zijn.
Sinds de mislukte milieutop van Kopenhagen in 2009 is er een algemeen
gevoel van gelatenheid ontstaan over de klimaatopwarming. De mensen
zijn het verhaal beu en hebben het gevoel dat de politieke wereld er niet
uit zal geraken. 11.11.11 bijt zich daarom vast in het klimaat. 11.11.11 wil
een gezicht geven aan de miljoenen mensen die bedreigd worden door
de klimaatverandering in het zuiden, maar er niet verantwoordelijk voor
zijn.

Debatavond:
De (on)zin van de rol van ngo's in ontwikkelingssamenwerking?
Vrijdag 11 november, Lakenhal, 20 uur

www.11.be
www.klimaatakkoord.be

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 voor steun aan ontwikkelingsprojecten in
het Zuiden. De campagne dit jaar vraagt aandacht voor de catastrofale gevolgen van de klimaatwijziging in kwetsbare landen. Onze klimaatvervuiling treft in de eerste plaats gemeenschappen in het
Zuiden die lijden onder verwoestijning en overstromingen. U leest alles over de campagne en de
acties van het Herentalse 11.11.11-comité in de brochure in deze Stadskrant.
Alle verenigingen worden ook uitgenodigd om mee te doen met Wereldtals 2012. Wilt u in uw club
een initiatief nemen rond een Noord-Zuid thema, dan kunt u hiervoor steun krijgen van Wereldtals
en van onze dienst ontwikkelingssamenwerking.
Ook andere Herentalsenaren zetten deze maand solidariteitsacties op touw. Zo is er de jaarlijkse Oldieavond ten voordele van de Sinterklaasactie van pater Kristiaan, en het mosselfeest van vzw Den
Brand ten voordele van hun projecten voor mensen met een handicap in onze stad. Deze vrijwilligers verdienen respect voor hun grenzeloze inzet. Door hun acties te steunen, draagt u uw steentje
bij aan een beter Herentals en een betere wereld.
Uw burgemeester
Jan Peeters
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Wetenswaard
Politie geeft gratis advies tegen woninginbraak

stads
krant
Colofon
administratief centrum
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2200 Herentals
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maandelijks informatieblad
van het stadsbestuur van Herentals
verschijnt niet in juli en augustus
Verantwoordelijke uitgever:
Jan Peeters, burgemeester
Spoorwegstraat 27
2200 Herentals
Aankondigingen voor de Stadskrant van
december 2011 moeten uiterlijk op donderdag
3 november bij de redactie zijn. De redactie
heeft het recht inzendingen te weigeren, in te
korten en te wijzigen.
DRUK: Drukkerij Bulckens
gedrukt op 100 % gerecycleerd papier
Bericht aan onze lezers buiten Herentals en in
het buitenland
Als abonnee van de Stadskrant ontvangt u het
gemeentelijk informatieblad van Herentals met
bpost. In het beste geval vindt u de Stadskrant
pas enkele dagen na de eerste van de maand
in de brievenbus. U kan de Stadskrant
sneller in huis halen met de website van het
stadsbestuur.
Op www.herentals.be kunt u op het einde van
elke maand de Stadskrant voor de volgende
maand downloaden. Klik op
Dienstverlening > Actueel > Stadskrant
of vul ‘Stadskrant’ in bij Zoek.
Volstaat deze online-Stadskrant voor u en
vindt u het niet langer nodig om een gedrukt
exemplaar te ontvangen? Laat het ons weten:
communicatie@herentals.be.
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Het aantal woninginbraken in de politiezone Neteland stijgt opnieuw. Van januari tot en met
juli 2011 waren er al 150 woninginbraken in de regio, tegenover 97 woninginbraken in dezelfde
periode vorig jaar. Veel inbraken zijn te voorkomen door uw woning op de juiste manier te
beveiligen. Bij de politie kunt u gratis technopreventief advies aanvragen. De medewerkers
komen bij u langs en helpen u bij de keuze van de geschikte materialen om het risico op een
inbraak zo laag mogelijk te houden.
Als u investeringen doet om uw woning te beveiligen tegen inbraak of brand, kunt u een belastingvermindering krijgen. De vermindering bedraagt 50 procent van de uitgaven, met een
maximumbedrag van 710 euro. Het werk moet wel door een erkend vakman uitgevoerd worden.
U kunt de politie ook vragen om tijdens uw afwezigheid uw woning in de gaten te houden. Dat
kan via een aanvraagformulier op www.herentals.be/aanvraagformulier-woningtoezicht. Zo
kunt u genieten van een ongestoorde en prettige wintervakantie.
Meer informatie:
politiezone Neteland, Molenvest 23, tel. 014-24 42 00,
info@politieneteland.be, www.politieneteland.be
dienst preventie, administratief centrum, Augustijnenlaan 30, tel. 014-28 50 50,
preventie@herentals.be, www.herentals.be/inbraakpreventie

Strooidienst staat klaar
Tot 31 maart 2012 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. De
strooidiensten van de stad zorgen voor de gemeentelijke wegen en fietspaden, de strooidiensten van het Vlaamse Gewest voor de zogenaamde gewestwegen (Lierseweg, Poederleeseweg, Lichtaartseweg, Herenthoutseweg, Aarschotseweg, Geelseweg, ringlaan, ...). Houd er
rekening mee dat het gestrooide zout pas effect heeft als er intensief over gereden, gefietst
of gestapt wordt.
Meld sneeuw- en ijsplekken en andere gebreken aan de weg via www.meldpuntwegen.be.
De melding gebeurt in vier eenvoudige stappen en neemt slechts enkele minuten in beslag.
De melding wordt automatisch aan de juiste wegbeheerder (gemeente / gewest) bezorgd.
Omdat Herentals ettelijke kilometers wegen telt en de strooidiensten niet overal tegelijk kunnen zijn, gaan ze in fasen te werk. In de eerste fase pakken de strooiploegen de drukste wegen
en fietspaden aan. Voorrang krijgen de wegen die belangrijk zijn voor de hulpdiensten en voor
het openbaar vervoer. Ook de parkeerterreinen van bijvoorbeeld het ziekenhuis en het rusthuis worden altijd zo snel mogelijk bestrooid.
Belangrijk is bovendien het tijdstip waarop we met ijzel of sneeuw te kampen hebben: op
schooldagen volgen de strooiploegen andere rondes dan tijdens het weekend of vakanties.
Pas als alle wegen in de eerste fase bestrooid zijn, trekken de strooidiensten naar de belangrijkste wegen binnen woonwijken en naar plaatsen waar de hulpdiensten gladheid gemeld
hebben. In de derde fase, ten slotte, strooien de diensten op aanvraag.
Vorige winter droegen veel inwoners hun steentje bij door na sneeuwval de stoep voor hun
woning sneeuw- en ijsvrij te maken. Het stadsbestuur dankt deze mensen en doet een oproep
om dit te blijven doen. Het is niet alleen een daad van goed burgerschap, het is ook een verplichting die sinds 1942 in onze stad van kracht is.

Week van de
Amateurkunsten
Herdenking op 11 november
Op 11 november worden op verschillende plaatsen in Herentals de slachtoffers van de twee
wereldoorlogen herdacht. In Morkhoven is er om 8.45 uur een kransneerlegging aan de SintNiklaaskerk en aan de monumenten voor de Engelse overledenen en de oud-strijders van de
Tweede Wereldoorlog op de begraafplaats.
In Noorderwijk is er om 10 uur een herdenkingsmis in de Sint-Bavokerk, gevolgd door een
kransneerlegging aan het monument bij de kerk en aan het oud-strijdersmonument op de
begraafplaats. Om 12 uur is er een receptie in het parochiecentrum in Noorderwijk.
In het centrum van Herentals beginnen de plechtigheden om 10.50 uur met een bloemenhulde
aan het monument van de Boerenkrijg op de Grote Markt. Na een misviering in de SintWaldetrudiskerk is er om 11.45 uur een kransneerlegging aan het monument op de Molenvest. De herdenking wordt afgesloten met een receptie in de Lakenhal. Iedereen is van harte
welkom op de plechtigheden.
Meer informatie:
dienst toerisme en feesten, Grote Markt 35, tel. 014-21 90 88, toerisme@herentals.be

Van 27 april tot en met 6 mei 2012
vindt de Week van de Amateurkunsten
(WAK) plaats in Herentals en in Vlaanderen. Tien dagen lang zet Herentals
het talent van amateurkunstenaars in
de kijker. Het thema van deze editie is
‘homemade’. Iedereen die graag met
kunst bezig is, kan deelnemen aan de
WAK, zowel individuele kunstenaars
als amateurverenigingen. Wilt u actief
deelnemen aan de WAK? Neem dan
voor 31 december contact op met de
dienst cultuurbeleid,
cc 't Schaliken,
Grote Markt 35,
tel. 014-28 50 50.

Allerheiligen en Allerzielen
November is een drukke maand op de begraafplaatsen. Onze diensten hebben dan ook extra hun best
gedaan om ze netjes te maken. De uitvoeringsdiensten van de stad hebben bovendien de afgelopen
weken de toegang van de begraafplaats in Bosbergen toegankelijker gemaakt voor voetgangers en
rolstoelen. Zo kunnen zij op een veiligere manier
hun dierbaren bezoeken.
De begraafplaatsen van Herentals, Morkhoven
en Noorderwijk zijn elke dag te voet bereikbaar van 8 uur tot zonsondergang. Mensen die
slecht te 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 de medewerkers op de hoogte brengen. Zij openen de poort voor u. U kunt hen bereiken op het nummer 014-23 38 93.

Veiliger oversteek voor scouts in Augustijnenlaan
Het stadsbestuur legt de laatste hand
aan de veilige oversteek aan de scoutslokalen van 1ste en 8ste Kempen in
de Augustijnenlaan. Het kruispunt van
de Augustijnenlaan met Zwanenberg
wordt daarbij verhoogd. Dit is een veilige oplossing voor zowel scouts als
omwonenden. De plannen voor de
heraanleg kwamen tot stand na overleg met de scouts en op advies van de
jeugdraad.

Doet u mee
aan de kerstmarkt?
Aan de formule van de kerstmarkt is
dit jaar flink gesleuteld. Op zondag
11 december is er van 13 tot 18 uur een
traditionele kerstmarkt. Hiervoor zoekt
Toerisme Herentals particulieren, verenigingen of handelaars die typische
kerstproducten willen verkopen, een
hobby hebben die verband houdt met
kerstmis of een ambacht beoefenen en
dat willen tonen. Kraampjes met niet-alcoholische drankjes of eten voor onmiddellijke consumptie zijn ook welkom. De
organisatie zorgt voor kinderanimatie.
Vanaf 17 uur start op het andere deel
van de Grote Markt een gezellig kerstbal met een feestelijke dj. Herentalse
verenigingen kunnen zich kandidaat
stellen om een kraam uit te baten met
drank en lekkere hapjes. Op het kerstbal mogen wel alcoholische drankjes
geserveerd worden. Het kerstbal eindigt om 22 uur.
Meer informatie: Toerisme Herentals,
Grote Markt 35, tel. 014-21 90 88,
toerisme@herentals.be
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MILIEU
Verkoop van brandhout
De vzw Bosgroep Zuiderkempen organiseert samen met de gemeenten uit de regio twee grote
brandhoutverkopen. Er zijn 150 loten brandhout te koop (een totaal van 2.000 kubieke meter).
De loten bevatten zowel loofhout als naaldhout. Het meeste hout wordt verkocht op stam. Vanaf
donderdag 10 november kunt u bij de milieudienst een houtcatalogus afhalen.
De verkoop van de loten in Geel, Balen, Mol, Meerhout en Laakdal vindt plaats op vrijdag 2 december
om 19 uur in de voetbalkantine aan de Sportlaan 1 in Meerhout. De verkoop van de loten in Herselt,
Westerlo, Olen, Herentals en Heist-op-den-Berg vindt plaats op zaterdag 3 december om
9.30 uur op het domein Teunenberg (Boerenkrijglaan 51/E) in Olen.
Meer informatie:
Bosgroep Zuiderkempen, tel. 014-27 96 57 en bij de milieudienst, administratief centrum,
Augustijnenlaan 30, tel. 014-28 50 50

Hoe ratten bestrijden
Ratten voelen zich perfect thuis in de buurt van mensen. Ze zitten dan ook bijna overal. Hoewel
ze voor sommigen geliefde huisdieren zijn, beschouwen de meeste mensen ze als ongewenste
gasten. Toch verrichten ze ook heel wat nuttig werk, onder andere in onze riolen. Daar vinden
ze voldoende voedsel om te overleven. Maar bij werkzaamheden aan de riolering of grotere
werkzaamheden worden ze verstoord en komen ze, meestal tijdelijk, meer aan de oppervlakte.
Indien u regelmatig ratten ziet op uw eigendom, bent u wettelijk verplicht om deze te bestrijden.
Dat doet u door door klemmen te zetten of vergif te leggen. Het beste kunt u klemmen gebruiken, liefst met lokaas. Die plaatst u op een plek waar de ratten langskomen. Rattenvergif koopt
u bij een dierenspeciaalzaak of een doe-het-zelver. De stad zelf verkoopt geen rattenvergif. Wees
voorzichtig met rattenvergif. Indien u toch vergif gebruikt, doe ze dan in een gifbuis. Zo voorkomt
u dat kinderen of huisdieren er van eten. Overschotjes van vergif horen thuis in het recyclagepark.

Luchtfoto’s sporen
energieverlies op
Het stadsbestuur organiseert samen
met de firma Flugia een testproject. Om
haar nieuwe thermografische camera te
testen, zal de firma de komende winter
gratis luchtfoto’s nemen van honderd
Herentalse daken. Een thermografische
foto geeft aan de hand van kleuren
weer op welke plaatsen veel warmte
verloren gaat en op welke plaatsen niet.
De foto’s zouden van voldoende kwaliteit zijn om een beeld te krijgen van
welke daken goed geïsoleerd zijn. Het is
de eerste keer dat in Vlaanderen zulke
detailfoto’s worden genomen.
Het stadsbestuur laat een foto maken
van alle stedelijke gebouwen en
schreef de inwoners van Herentals,
Noorderwijk en Morkhoven aan die een
energiescan van hun woning lieten uitvoeren. De eerste honderd kandidaten
die zich inschreven, krijgen een gratis
foto. Door deel te nemen aan de actie
wil het stadsbestuur het belang van
dakisolatie onder de aandacht brengen.

Piepschuim
op het recyclagepark

Als u thuis composteert of kippen houdt, kunt u ratten vermijden door deze tips:
- Laat geen etensresten rondslingeren. Gekookt en gebakken voedsel hoort niet thuis op een
composthoop of in een compostbak, maar in de restafvalbak.
- Geef uw dieren ’s morgens te eten. Neem eventuele overschotjes ’s avonds weg.
- Bewaar het voedsel op een veilige plaats in afgesloten tonnen en dozen uit harde materialen.
- Geef duiven op straat geen eten.

Vanaf november mag u verpakkingsmateriaal, opvulchips en isolatieplaten
van piepschuim naar het recyclagepark
brengen. Het piepschuim, of geëxpandeerd polystyreen (EPS), is herkenbaar
aan de witte kleur en de korrelstructuur. Het materiaal moet droog, geurloos en schoon zijn.

Stad beëindigt subsidies zonne-energie

Een actueel overzicht van de verschillende afvalfracties die de stad op het
recyclagepark inzamelt, vindt u op
www.herentals.be/recyclagepark.

In 2002 besloot de stad om burgers financieel te ondersteunen bij het plaatsen van fotovoltaïsche cellen en zonneboilers. Zo wilde de stad de zon als energiebron promoten. Intussen is het
gebruik van zonne-energie goed ingeburgerd. In 2009, 2010 en 2011 dienden telkens meer dan
honderdvijftig mensen een subsidieaanvraag in bij de stad. Ondertussen zijn de prijzen van de
installaties sterk gedaald, en tegelijk zijn de energieprijzen sterk gestegen. De installaties voor
zonne-energie betalen zichzelf nu op relatief korte termijn terug. De stad beslist daarom om het
subsidiëren van zonne-energie stop te zetten.
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Meer informatie:
milieudienst, administratief centrum,
Augustijnenlaan 30, tel. 014-28 50 50

milieu

gezondheid
Uw gsm gebruikt u slim
De gsm heeft onze levensstijl veranderd. Heel wat gezinnen hebben geen vaste telefoon meer.
Afspreken hoeft niet meer, want 'we bellen wel'. De druk van continue bereikbaarheid neemt
toe. Daarnaast rijst steeds meer de vraag of gsm'en schadelijk is voor de gezondheid.

Is de gsm-mast bij mij in de buurt gevaarlijk?
Het gsm-netwerk werkt via elektromagnetische straling. Wat de wetenschap alvast zeker weet,
is dat elektromagnetische straling opwarming veroorzaakt. De meeste wetenschappers zeggen dat er geen bewijs is dat gsm-straling gezondheidseffecten veroorzaakt. Ze kunnen echter
ook niet bewijzen dat de gsm onschadelijk is. De wetenschap pleit daarom voor voorzichtigheid. Mogelijke effecten op lange termijn kunnen ook nog niet onderzocht worden omdat de
technologie nog niet zo lang bestaat.

Wie controleert
de gsm-masten?
Gsm-operatoren moeten voor het
plaatsen van nieuwe antennes een
attest aanvragen bij de Vlaamse
overheid. Dit attest geeft aan dat
de antenne voldoet aan de voorwaarden van de milieuwetgeving.
Als de Vlaamse overheid een attest aflevert, dan wordt het stadsbestuur daarvan op de hoogte
gebracht. U kunt de opgestelde
zendantennes opzoeken op www.
sites.bipt.be.

Geen dag zonder gsm
Naast de zendantennes vormt
vooral uw gsm-toestel een bron
van elektromagnetische straling.
Ruwweg komt enkele seconden
bellen met uw gsm overeen met
een hele dag op 100 meter van een zendantenne staan. U hebt de blootstelling aan elektromagnetische straling dus voor een stuk zelf in de hand. Wilt u deze blootstelling laag houden,
dan houdt u rekening met de volgende tips:
•	Gebruik een oortje of bel met de luidspreker aan.
• Stuur berichten in plaats van te bellen.
• Beperk het gebruik van gsm-toestellen door kinderen.
• Beperk uw beltijd.
• Bel op plaatsen met een goede ontvangst.

Telefoneren in de auto
De kans op een ongeval wordt 75 procent groter wanneer u tijdens het rijden belt met de
gsm in uw hand en met 24 procent wanneer u handenvrij belt. Dit komt omdat uw aandacht
vermindert en uw reactietijd groter wordt tijdens het bellen. Het Belgisch Instituut voor de
Verkeersveiligheid raadt daarom aan om de gsm uit te schakelen in de auto. Trouwens, in de
auto zal uw gsm een krachtiger signaal moeten uitzenden om het contact met de antenne te
behouden, dus hem uitschakelen beperkt ook de blootstelling aan straling. Dit geldt trouwens
ook voor een ondergronds parkeerterrein.
Meer informatie:
www.mmk.be/straling of www.lne.be/zendantennes

Ecologisch bloemschikken
Op zondag 13 november komt Hilde
Buysse opnieuw een les ecologisch
bloemschikken geven op vraag van
Velt Middenkempen. Tijdens de les
maakt u een bol of krans met bladeren van lisdodde. De bladeren kunt
u het beste zelf meebrengen. De les
vindt van 10 tot 12.30 uur plaats in het
clubhuis op het Begijnhof (ingang langs
de Burchtstraat). Velt-leden betalen 4
euro, niet-leden 10 euro.
Meer informatie en inschrijvingen:
Sonia Bellens, tel. 014-26 26 55,
vanloyenbellens@yahoo.com

Fruitbomen in de kijker
Pomoloog Eddy Vets geeft een vijfdelige
fruitboomcursus in het clubhuis op het
Begijnhof (ingang langs de Burchtstraat).
De theoretische lessen vinden plaats op
donderdagen 17 november, 15 december, 12 januari en 26 januari, telkens
van 20 tot 22.15 uur. De cursus wordt
op zondag 12 februari om 10 uur afgesloten met een praktijkles in Itegem. U
leert onder meer welke fruitsoorten u
biologisch kunt kweken in onze streek,
hoe u een fruithaag aanlegt en snoeit,
en hoe u fruittuinen op biologische wijze onderhoudt. De cursus is gratis voor
Velt-leden. Niet-leden betalen 2 euro
per les. Inschrijven is verplicht.
Meer informatie en inschrijvingen:
Velt Middenkempen,
Herman Rombouts, tel. 014-51 76 73,
hermanblanche.rombouts@pandora.be

Bezoek de ecobouwers
In de weekends van 5 en 6 november en
van 11, 12 en 13 november kunt u meer
dan 125 inspirerende en energievriendelijke woningen bezoeken. Tijdens een
rondleiding doen de milieu- en energiebewuste bouwheren hun bouw- en woonervaringen uit de doeken en tonen u hoe
hun bouwproject verliep. De plaatsen zijn
beperkt, dus inschrijven is verplicht.
Meer informatie en inschrijvingen:
www.ecobouwers.be
november 2011
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PROGRAMMA CC 'T SCHALIKEN
An De Donder
Erik (+8 jaar)
Woensdag 2 november om 14.30 uur in de schouwburg
Het verschil tussen mensen en insecten is niet zo groot. Dat
merkt Erik Pinksterblom als hij op een nacht het schilderij
dat boven zijn bed hangt, binnenstapt. Een wereld van insecten die zich als mensen gedragen. Centraal in deze voorstelling staat het schilderij Wollewei, dat tot leven komt
via videobeelden en liveprojecties. Daarin zien we hoe Erik
zich tussen gigantische grassprieten en reuzeninsecten verplaatst. De originele, humoristische dialogen van auteur
Godfried Bomans gaan naadloos over in de bewerkte vertelling op rijm van Johanna De Donder.
Toegang: 8 euro / 6,50 euro (korting) / 5 euro (abo)

Robert Van Yper en
Luckas Vander Taelen
Imagine No John Lennon
Zaterdag 5 november om 20 uur in de Lakenhal
Op 8 december 1980 werd John Lennon vermoord. Wie was
deze mythe in het werkelijke leven? Aan de hand van songteksten, muziekfragmenten en soms gedurfde analyses vertelt Robert Van Yper het waarom en het hoe van de songs
en de muziek. Ook Lennons minder bekende kant komt aan
bod: zijn films, zijn literaire creaties, zijn doorgedreven maatschappelijk engagement, … Wie is die door het establishment
gevreesde muzikant? Robert Van Yper is auteur van de biografie Lennon. Luckas Vander Taelen presenteert de teksten
en meningen als performer zoals Lenny Bruce dat zou hebben gedaan. Luckas Vander Taelen is
acteur, reportagemaker, zanger en politicus.
Toegang: 8 euro / 6,50 euro (korting) / 5 euro (abo)

Vernieuwd Gents Volkstoneel
De mannen
Donderdag 10 november om 20 uur
in de schouwburg
Er was een tijd dat de broers Tony en Franky het
dunnetjes door hun broek voelden sijpelen als ze
nog maar de naam hoorden vallen van Rudy Drievingers, de laatste keizer van de ambachtelijke
criminaliteit van Ledeberg en omstreken. Er komt voorlopig geen beterschap: Drievingers acht
het moment gekomen om enkele oude rekeningen te vereffenen.
Het Vernieuwd Gents Volkstoneel (VGV) van Bob De Moor was de voorbije seizoenen te gast in
’t Schaliken met succesvolle producties. Het gezelschap maakt herkenbaar volkstheater voor
een breed publiek met respect voor het Gentse dialect. Vaste waarden binnen het VGV zijn
Mieke Bouve, Bob De Moor en Daan Hugaert. Deze ploeg wordt voor De mannen aangevuld
met niemand minder dan Chris Van den Durpel.
Toegang: 16 euro / 14,50 euro (korting) / 13 euro (abo)
6

november 2011

FILM
Schellebelle 1919
Dinsdag 29 november om 20 uur
in de schouwburg
Schellebelle 1919 vertelt het verhaal
van de familie Van De Velde. De oudste
dochter, de zestienjarige Coralie, heeft
tijdens de oorlog maar liefst vijfentwintig oorlogswezen in huis genomen, die
de kinderbescherming in een weeshuis
wil stoppen. Om plaats te maken voor
een brug over de Schelde zijn enkele
notabelen van plan om de boerderij en
het land van de Van De Veldes te onteigenen. Maar de familie laat zich niet
zomaar verjagen en verdedigt zich met
alle mogelijke middelen.
Een dorp maakt een film, met een ontroerend resultaat ... Wat begon als een
gek idee, is uitgegroeid tot een heuse
langspeelfilm, waaraan meer dan duizend mensen uit Schellebelle en omstreken dag en nacht hebben gewerkt.
De inwoners spelen de hoofdrol, enkele bekende acteurs mogen figureren.
EXTRA: Een aantal hoofdrolspelers en
producent Marnix Bontinck geven een
nabespreking bij de film. U kunt hun
ook vragen stellen.
Toegang: 5 euro / 3,50 euro (korting)

PROGRAMMA CC 'T SCHALIKEN
Bl!ndman
Secret Masses
Vrijdag 11 november om 20 uur in de schouwburg

FILM
Le gamin au vélo
Woensdag 30 november om 14.30 uur
in de schouwburg

Het saxofoonkwartet Bl!ndman presenteert samen met vier zangers een uniek programma rond
de verboden missen en gradualia van William Byrd
(1543-1623). In 1534 scheurde de Engelse kerk zich
los van Rome. De vervolging van katholieken weerhield Byrd, zelf een katholiek, niet om meerdere katholieke missen te componeren. Deze muziek moest in de grootste geheimhouding
worden uitgevoerd. De schouwburg van cc ’t Schaliken is de ideale locatie om een geheimzinnige sfeer te creëren.
Toegang: 16 euro / 14,50 euro (korting) / 13 euro (abo)

Han Solo
(voorprogramma William Boeva)
Multikul
Vrijdag 18 november om 20 uur in de schouwburg

Cyril is net geen twaalf. Zijn vader
heeft hem achtergelaten in een kindertehuis, met de loze belofte hem te
komen halen. Cyril loopt weg uit het
tehuis en gaat op zoek naar zijn vader,
die verhuisd is zonder een nieuw adres
achter te laten. Tijdens zijn zoektocht
ontmoet Cyril Samantha, een kapster
met een groot hart. Zij neemt hem in
huis tijdens de weekends, maar kan
niet beletten dat Cyril op het slechte
pad terechtkomt. Deze film van de
broers Dardenne won op het Filmfestival Cannes 2011 de Grote Prijs van de
Jury.
Toegang: 5 euro / 3,50 euro (korting)

Multikul is de tweede soloshow van de eerste extreemrechtse stand-upcomedian van Vlaanderen.
Multikul is een sociaal en politiek pamflet waarmee acteur Han Coucke op een harde en humoristische manier het multiculturele België onder vuur neemt. Met zijn debuut Racist zette Han
Solo zichzelf in 2007 stevig op de Vlaamse comedykaart: controversieel en recht voor de raap.
Met de opvolger Multikul bewijst Han Solo dat hij zijn plaats verdient. De pers prijst hem om
zijn vlijmscherpe humor en uitmuntende observatievermogen.
Het voorprogramma wordt verzorgd door William Boeva. William Boeva was een van de opvallendste finalisten van de Culture Comedy Award 2010. Zijn kleine gestalte gebruikt hij als extra
komische troef.
Toegang: 13 euro / 11,50 euro (korting) / 10 euro (abo)

Johan Verminnen
Songbook van mijn hart
Zaterdag 19 november
om 20 uur in de schouwburg
Op 22 mei werd Johan Verminnen zestig jaar. Die verjaardag wordt natuurlijk flink gevierd in de theaterzalen. Hiervoor brengt Verminnen zijn onverwoestbare klassiekers,
samen met andere pareltjes uit zijn 42 jaar lange loopbaan.
Interessant extraatje: Johan Verminnen laat enkele liedjes
kiezen door het publiek. Misschien haalt ook uw favoriete
song de playlist, en wie weet wint u een extra Verminnen
60-geschenk. Kiezen kan via www.johanverminnen.be.

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

Toegang: 18 euro / 16,50 euro (korting) / 15 euro (abo)
november 2011
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TENTOON
Natuur en Wetenschap
Hoezo wetenschap is saai?
Van zaterdag 15 oktober tot en met
zondag 6 november
Open op woensdag, donderdag, vrijdag,
zaterdag en zondag van 14 tot 17 uur
Lakenhal
Vergeelde doktersjassen, stoffige laboratoria en
wereldvreemde professoren … Wetenschap is
saai! Met deze tentoonstelling wil vzw Natuur en
Wetenschap dit vooroordeel ontkrachten. De vzw
nam hiervoor Charel Cambré in de arm. U kent
deze striptekenaar en cartoonist ongetwijfeld van
de strips van De Pfaffs, Spring en Mega Mindy.
Voor deze tentoonstelling tekende Cambré cartoons over wetenschap, wetenschappers en natuur. Cambré slaagt erin met rake, humoristische – en voor de gelegenheid ingekleurde – pentekeningen een andere blik op wetenschap te werpen. Deze tentoonstelling is een organisatie
in samenwerking met Kriek Grafiek.

Chantal Fagard
en Henriette Severins
Van zaterdag 19 november tot en met
zondag 11 december
Open op woensdag, donderdag,
vrijdag, zaterdag en zondag
van 14 tot 17 uur
Lakenhal
Chantal Fagard en Henriette Severins
uit Kapellen leerden elkaar ongeveer
twintig jaar geleden via de kunst kennen. Hun eerste werken waren hoofdzakelijk aquarelschilderijen. Hun gedrevenheid en energetische werking
vinden nu hun climax in een gezamenlijke tentoonstelling. Waar Chantal
Fagard eerst figuratieve landschappen op het doek bracht, evolueerde ze
naar een meer impressionistische stijl.

www.natuurenwetenschap.be
Toegang: gratis

Laat naar je borsten kijken
Vrijdag 4 november van 10 tot 14 uur en donderdag 10 november van 19 tot 21 uur
cc ’t Schaliken
Ondanks alle inspanningen van de overheid laten te weinig vrouwen tussen 50
en 69 jaar een tweejaarlijkse borstscreening uitvoeren. Toch is dit de manier om borstkanker
vroegtijdig op te sporen. Om vrouwen toch over de streep te trekken, ontwikkelde de Vlaamse
werkgroep Borstkankeropsporing een informatieve tentoonstelling. In zes modules krijgt u informatie over borstkanker en de vroegtijdige opsporing ervan. De tentoonstelling Laat naar je
borsten kijken is gratis te bezoeken in cc ’t Schaliken op vrijdag 4 november en op donderdag 10
november. Inschrijven voor groepen kan bij de dienst preventie.
Meer informatie:
dienst preventie, administratief centrum, Augustijnenlaan 30,
tel. 014-28 50 50, preventie@herentals.be

Nationale en internationale hedendaagse kunstenaars
Goesting naar nog
Van zaterdag 26 november tot en met zondag 18 december
Open op woensdag, donderdag, vrijdag, zaterdag en zondag van 14 tot 17 uur
Kasteel Le Paige
Tien jaar na het project Kunst Is Niet Eetbaar in cc De Warande maakt André Van Hove met zijn
kompaan Leo Van Wolputte de tentoonstelling Goesting naar nog. De initiatiefnemers brengen
hedendaagse kunstwerken van allerlei oorsprong en aard bij elkaar. Ze zijn tijdelijk weggehaald
uit huiskamers, soms van vrienden-verzamelaars, soms rechtstreeks uit het atelier van kunstenaars, zoals Jan Fabre, Roger Raveel, Kamagurka, Luc Tuymans, Fred Bervoets en Panamarenko.
De tentoonstelling loopt in samenwerking met vzw Ter Vesten.
8
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Vooral de uitdrukking van gezichten,
hoofdzakelijk in rood en blauw, kenmerken haar latere werk en haar collages en acrylschilderijen. In het werk
van Henriette Severins zijn de natuur
en de landschappen de grote motieven. Zij uit dat op een uitzonderlijke
wijze, zowel door het gebruik van haar
typische kleurenpalet als door haar
grafische weergave. Vooral reisimpressies komen aan bod.
Toegang: gratis

SPORT
Zwembaddagen in het Netepark
Van vrijdag 18 tot en met zondag 20 november is iedereen welkom tijdens de zwembaddagen in
het Netepark. Karel de Krokodil is ook dit jaar van de partij en zorgt voor fantastische spettermomenten en leuke verrassingen.
Bij elke betaalde zwembeurt krijgen kinderen een tekening van Karel de Krokodil. Als de kinderen
de tekening ingekleurd terugbrengen, krijgen ze een leuke button van Karel de Krokodil in de
plaats. Verzamel ze allemaal! Vanaf vrijdag 18 november hangen alle tekeningen in de hal van
het zwembad.
Op vrijdag 18 november kunnen personen met een handicap van 15 tot 16 uur deelnemen aan
een les ‘dynamische relaxatie’ in het verwarmde doelgroepenbad. Deelnemen kost 2,20 euro.
Op zondag 20 november kunt u voor de gewone toegangsprijs genieten van een heleboel extra’s:
• Van 9 tot 12 uur: ontbijtzwemmen met een gratis ontbijt aan de zwemmersbar
• Van 10 tot 11.30 uur: kinderdisco van het animatieteam Funny Events
• Van 12.15 tot 13 uur: les ‘dynamische relaxatie’
• Van 12.15 tot 16 uur: pretbad

Sportkampen
Van 2 tot 6 januari 2012 kunnen kinderen en jongeren van 6 tot 16 jaar
deelnemen aan sportkampen. Inschrijven kan vanaf maandag 21 november via
www.uitinherentals.be/sportkampen of
bij de sportdienst (tel. 014-28 52 50).

Turbozwemmen
Tijdens de kerstvakantie organiseert
de sportdienst geen cursus turbozwemmen. De eerstvolgende cursus
vindt plaats tijdens de paasvakantie.

Wandelmeedag
Sport en spel voor jarigen
Wilt u een leuk verjaardagsfeestje organiseren voor uw kind? Het kan in de sportzaal van De
Vossenberg. Uw kind kan er samen met al zijn of haar vriendjes basketballen, voetballen, badmintonnen en spelen met grote blokken. De kinderen kunnen zich ook uitleven op een immense
trampoline. U moet dan wel zelf toezien op de veiligheid. U kunt gebruikmaken van een kleedkamer, maar houd er rekening mee dat het geen feestzaal is. Eten is verboden in de zaal en in de
kleedkamers, enkel een drankje kan in de kleedkamer. Afval moet u meenemen naar huis. In de
cafetaria kunt u heerlijke hapjes en drankjes krijgen. Hiervoor neemt u contact op met Patrick
Bervoets (gsm 0496-07 29 95).
De huurprijzen bedragen 8,48 euro per uur voor een derde van de sporthal, 12,72 euro per uur
voor de helft van de sporthal, 16,96 euro per uur voor twee derde van de sporthal en 25,44 euro
per uur voor de volledige sporthal. Reserveren kan via een mail naar sportdienst@herentals.be.

Op vrijdag 11 november kunt u in
Herentals meedoen aan Vlaanderen
Wandelt. De Herentalse Wandelclub
en de stad organiseren een wandeldag met trajecten van 5, 8, 15 en
20 kilometer. Vertrekken kan tussen
8 en 15 uur aan het parochiecentrum in Morkhoven. Deelnemen kost
1 euro per persoon.

Uitnodiging sportclubs
De Herentalse sportraad nodigt de
vertegenwoordigers van alle sportclubs uit voor de algemene vergadering van de sportraad op donderdag
8 december om 20 uur in het Blososportcentrum.

Wist u dat …
… concessiehouder Spiessens de cafetaria aan sporthal De Vossenberg gerenoveerd heeft?
De cafetaria wordt uitgebaat door Patrick Bervoets. U kunt hem bereiken op
het nummer 0496-07 29 95. Kom gerust eens een kijkje nemen.

Meer informatie

sportdienst, De Vossenberg,
Markgravenstraat 93,
tel. 014-28 52 50,
sportdienst@herentals.be
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JEUGD
Aankomst van de Sint
Op zaterdag 12 november komt Sinterklaas aan in Herentals. Samen met zijn Pieten meert hij 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.

Hidrodoe krijgt bezoek uit de toekomst!
Tijdens de herfstvakantie ontvangt Hidrodoe een wel heel speciale bezoeker: een tijdreiziger
uit het jaar 2511, die komt vertellen hoe zijn wereld eruit ziet. Geen mooie toekomst, al was
het maar omdat drinkwater in het jaar 2511 heel schaars is geworden. Elke dag, zowel in de
voormiddag als in de namiddag, komt deze bezoeker uit de toekomst zijn verhaal vertellen. Hij
leert ons wat wij vandaag kunnen en moeten doen om het water van de toekomst te redden.
Bovendien komt op vrijdag 4 november de Techno Trailer langs bij Hidrodoe. In de Techno
Trailer kunnen kinderen allerlei dingen uitproberen en via doe-activiteiten geprikkeld worden
voor technologie en wetenschappen.
Hidrodoe is elke dag open van 9.30 tot 17 uur (niet op woensdag en zaterdag). De toegangsprijs
is 7,50 euro voor volwassenen en 5,50 euro voor kinderen.

Klopt het in jouw hoofd?
Noknok is een nieuwe website voor
jongeren van twaalf tot zestien jaar die
zelf aan de slag willen met hun geestelijke gezondheid. Jongeren vinden
op www.noknok.be heel wat leuke
opdrachten en informatie om komaf
te maken met een dip. Ze kunnen komen aankloppen met al hun vragen
over geestelijke gezondheid en kunnen
hun eigen verhalen delen. Er is ook een
woordenwok met allerhande thema’s
die jongeren bezighouden: vrienden
maken, een fit hoofd hebben, pesten,
bewegen, knopen doorhakken, omgaan met ouders en nog vele andere
onderwerpen en opdrachten.

Meer informatie: Hidrodoe, Haanheuvel 7, tel. 014-44 26 44, www.hidrodoe.be

Snoepen voor het goede doel
Snoep op 6 december honger de wereld uit met de fairtradechocoladen sinterklaasjes van
Bevrijde Wereld. Zo draagt u bij aan een betere voedsel- en watervoorziening voor honderden
boeren in Bolivia, West-Afrika en de Filipijnen. De sinterklaasjes zijn er in fondant-, melk- en
witte chocolade en kosten 4 euro (16 cm) en 2,50 euro (14 cm / vanaf 30 stuks) per stuk. Bestellen kan op www.bevrijdewereld.be.

L&J Theater - In het bos
L&J Theater brengt dit seizoen het stuk In het bos op de planken. Alles begint wanneer een gelukkig koppel een kind probeert te krijgen. Helaas lukt dit niet. Tot hun buurvrouw, de heks, hun
vertelt hoe ze wél aan een kind kunnen komen ... In het bos is een verhaal over mensen met wensen en hoever ze willen gaan om die wensen waar te maken. Een verhaal met een sterke moraal,
overgoten met een goede portie humor in een nogal ongewone, sprookjesachtige context.
De voorstellingen vinden plaats op vrijdag 4 en zaterdag 5 november om 20 uur en op zondag
6 november om 14.30 uur in cultuurcentrum ’t Schaliken. Kaarten kosten 10 euro aan de kassa
en 9 euro in voorverkoop. -25’ers, +55’ers en leden van Open Doek betalen 8 euro. Groepen
vanaf tien personen betalen 7 euro per persoon. Reserveren kan via tickets@lenjtheater.be of
tel. 014-55 20 93.
Meer informatie: www.lenjtheater.be

Theaterspektakel - Witlox
Tweelingzussen Fee en Parel hebben na de dood van hun moeder en hun tirannieke vader alleen nog elkaar. Ze wachten al jaren in hun frituur Witlox op de terugkeer van de Afrikaan Jossip, die hen komt halen. Weg van het dorp, weg van alles. Alles uitwissen en opnieuw beginnen.
De voorstellingen vinden plaats op 25 en 26 november en 1, 2, 3, 8, 9 en 10 december, telkens
om 20 uur in de kamertheaterzaal van ’t Hof. Kaarten kosten 8 euro en 7 euro voor -26’ers,
+55’ers, groepen van tien personen (vooraf reserveren) en leden van Open Doek. Reserveren
kan bij cc ’t Schaliken, Grote Markt 35, tel. 014-28 51 30.
Meer informatie: www.theaterspektakel.be
10
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Nog plaatsen vrij
voor Grabbelpas
en ProSWAP
Bent u nog op zoek naar leuke activiteiten voor uw kinderen of tieners tijdens
de herfstvakantie? Goed nieuws! Zowel
voor de Grabbelpasals als de ProSWAPactiviteiten zijn er nog plaatsen vrij. De
Grabbelpasactiviteiten staan deze vakantie in het teken van het circus. De
kinderen gaan knutselen, koken en dansen. De mensen van circusschool Locorotondo komen langs om de kinderen
in te wijden in het circus. De ProSWAPpers gaan zich uitleven met Wii-games!
Inschrijven kan via de jeugddienst.
Meer informatie:
jeugddienst, Stadspark z/n,
tel. 014-21 21 86,
jeugddienst@herentals.be,
www.jeugddienstherentals.be,
www.facebook.com/jeugddienst.herentals

AANKONDIGINGEN
Herfst- en Winterwandelingen
Met de Herfst- en Winterwandelingen kunt u elke zondag gratis in groep een wandeling maken. De wandelingen vertrekken vanuit een Herentalse horecazaak en komen daar ook aan.
Op donderdag 3 november vertrekt de wandeling aan De Posterijen (Grote Markt 13). Wie een
Corsendonck bestelt, krijgt er een tweede gratis bij. Op zondag 6 november vertrekt de wandeling
aan Club Human (Grote Markt 16). Na de wandeling krijgen de deelnemers een jenevertje bij
een consumptie. Op zondag 13 november vertrekt de wandeling aan TC Ter Heyde (Lichtaartseweg
216/1). Als proevertje is er een jenevertje. Op zondag 20 november vertrekt de wandeling aan
de Boskantien (Wijngaard 26). De deelnemers krijgen een glas glühwein. Op zondag 27 november vertrekt de wandeling aan Hidrodoe, (Haanheuvel 7). Deelnemers krijgen een verrassing bij
aankomst.
De wandelingen duren ongeveer twee uur, vertrekken stipt om 14.30 uur en eindigen tussen
16.30 uur en 17 uur. Net zoals de voorbije jaren zijn er elke week ‘trage’ wandelingen, die uitstekend geschikt zijn voor families met kinderen, ouderen, kinderwagens, rolstoelgebruikers of
mensen met een handicap.
Meer informatie:
dienst toerisme en feesten, Grote Markt 35, tel. 014-21 90 88, toerisme@herentals.be

Wijnkoopavond
van Afractie
Op donderdag 17 november vindt de
tweede editie van de wijnkoopavond
van Afractie plaats. Vanaf 19.30 uur
gaan de deuren van De Posterijen (Grote Markt 13) open. (De toegangsprijs is
5 euro.) Vinterra en het bestuur en de
vrijwilligers van Afractie verwelkomen
u met een glas heerlijke cava. Daarna
kunt u naar wens rode of witte wijn
proeven. De Posterijen zorgt voor de
nodige hapjes en versnaperingen. De
wijnen zijn te koop tegen 60 euro voor
zes flessen en de cava tegen 70 euro
voor zes flessen. De opbrengst gaat
naar de vzw Afractie en een opvanghuis voor straatkinderen in Senegal.
Meer informatie: info@afractie.be

Braziliaanse film in de bib
Filmliefhebbers kunnen op donderdag 10 november om 20 uur terecht in de bibliotheek voor
een misdaadfilm van Braziliaanse bodem. Tropa de Elite van regisseur José won talrijke prijzen,
waaronder de Gouden Beer op het Filmfestival van Berlijn in 2008. De toegang is gratis, maar u
moet zich wel vooraf inschrijven. In het kader van het internationale festival Europalia Brazilië
organiseren de bibliotheken in de regio de komende maanden nog meer activiteiten rond
Brazilië. U vindt een folder met alle informatie in de bib.
Meer informatie en inschrijvingen:
bibliotheek, Gildelaan 13, tel. 014-85 97 50

De erfgoedbank
zoekt oude filmpjes
Misschien nam u al deel aan de inzamelactie
in het voorjaar. Toen speurde de erfgoedbank Kempens Karakter naar oude foto’s en
postkaarten. Meer dan 2.500 foto’s werden
ingeleverd en gedigitaliseerd. U vindt ze terug op www.kempenserfgoed.be. Nu gaat
de erfgoedbank op zoek naar oude filmpjes
(8 mm, 16 mm of Super8). Hebt u nog oude
opnames van het verenigingsleven, een optocht, een dorpskermis, een jubileum, feesten, ... ? U kunt ze de hele maand november
binnenbrengen bij de dienst toerisme op de Grote Markt. Kempens Karakter digitaliseert ze
gratis voor u en neemt ze op in de erfgoedbank.
Meer informatie:
erfgoedcel Kempens Karakter, tel. 014-21 47 00, www.kempenskarakter.be

Ziekenzorg CM,
waar mensen het voor
elkaar opnemen
Ziekenzorg CM is een vereniging waarbij langdurig zieken en gezonden kunnen aansluiten. De vele vrijwilligers
zorgen ervoor dat het sociaal isolement van de zieken wordt doorbroken.
Zo kunnen zieken deelnemen aan activiteiten die door de plaatselijke groepen worden georganiseerd. De vrijwilligers zorgen ook voor een individueel
contact tijdens huisbezoeken. Hebt
u interesse om aan te sluiten, neem
dan contact op met Tinne Boeckx
(tel. 014-21 82 80) of Maria Wuyts
(tel. 0485-82 16 75).

Gregoriaanse vespers
van Allerheiligen
Op zondag 30 oktober zingt de Schola
Gregoriana Cantabo uit Ekeren de gregoriaanse vespers van Allerheiligen in
de Sint-Waldetrudiskerk. De gregoriaanse gezangen worden aangevuld met
orgelimprovisaties door Bart Wuilmus.
Dit korte moment van rust en bezinning
begint om 17 uur. De toegang is gratis.
Meer informatie: www.orgelherentals.be
of tel. 014-85 40 61
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UIT IN HERENTALS
Wilt u zelf een activiteit toevoegen? Dat kan! Surf naar de UiTdatabank en vraag een invoeraccount aan. Uw activiteit
verschijnt dan niet alleen hier, maar ook op UiTinVlaanderen.be en in tal van andere digitale en gedrukte agenda’s.

Van 15/10 TENTOON Natuur en Wetenschap – Hoezo wetenschap is saai? / Lakenhal /
op woensdag, donderdag, vrijdag, zaterdag en zondag van
tot 06/11
14 tot 17 uur

Zo

30/10 MUZIEK
UIT

Ma 31/10 UIT

Schola Gregoriana Cantabo – Gregoriaanse vespers van Allerheiligen / Sint-Waldetrudiskerk / 17 uur
Herfst- en Winterwandelingen / Den Druyts, Grote Markt 30 /
14.30 uur
Halloweenschaatsen / IJsbaan BLOSO-centrum / Vorselaarsebaan 60 / Van 13.30 tot 16 uur / 2 euro indien verkleed op het ijs

Wo 02/11 THEATER An De Donder – Erik (+8 jaar) / cc ’t Schaliken / 14.30 uur
Do

03/11 UIT

Herfst- en Winterwandelingen / De Posterijen, Grote Markt 13 /
14.30 uur

Vr

04/11 UIT

Techno Trailer / Hidrodoe, Haanheuvel 7 / Van 9.30 tot 17 uur

Zo

Za

05/11 WOORD

Robert Van Yper en Luckas Vander Taelen – Imagine No John Lennon / Lakenhal / 20 uur

Za

06/11 UIT

26/11 TENTOON Tentoonstelling houtsnijdersclub De Kempen / Parochiezaal
SOCIO

Zo

THEATER Compagnie L&J Theater – In het bos / cc ’t Schaliken / 20 uur
Zo

Herfst- en Winterwandelingen / Club Human, Grote Markt 16 /
14.30 uur

THEATER Compagnie L&J Theater – In het bos / cc ’t Schaliken / 14.30 uur

UIT

Sint-Antonius / Van 10 tot 18 uur
Herfst- en Winterwandelingen / Hidrodoe, Haanheuvel 7 /
14.30 uur

INFO

Teeltafwisseling / Eetzaal Scheppersinstituut / 10 uur /
Een organisatie van Volkstuinen

11.11.11

Brunch / Sint-Jozefinstituut - Burchtstraat 14 /
van 10 tot 13.30 uur

UIT

Pannenkoekenbak met een vleugje cultuur / 14 uur / De Smisse,
Vest 9a / Ten voordele van De Witte Vlinder

08/11 VROUW

Vrouweninfo: borstkanker / cc ’t Schaliken / 14 uur /
Meer informatie: Louisa Van Sand, tel. 0478-60 23 03

Di

08/11 INF0

De rechten van de patiënt bij ziekenhuisopname / Het Convent /
14 uur

Ma 28/11 BLOED

Do

10/11 BLOED

Bloedinzameling / Parochiezaal Morkhoven /
Van 17.30 tot 20.30 uur

Di

THEATER Vernieuwd Gents Volkstoneel – De mannen / cc ’t Schaliken /
20 uur

11.11.11

Campagneweekend aan alle Herentalse supermarkten
Wandelmeedag / Parochiecentrum Morkhoven /
Vetrekken tussen 8 en 15 uur

Vr

11/11 WANDEL

Za

KLASSIEK Bl!ndman – Secret Masses / cc ’t Schaliken / 20 uur
Reggaeparty @ Jah Willy’s / Irish Pub Silver Tree,
12/11 UIT
Kapucijnenstraat 14 / 21 uur

11.11.11
Zo

Campagneweekend 11.11.11 aan alle Herentalse supermarkten
en deur-aan-deur-geldinzameling

13/11 UIT

Velt Middenkempen – Ecologisch bloemschikken / Clubhuis op het
Begijnhof / Van 10 tot 12.30 uur

UIT

Herfst- en Winterwandelingen / TC Ter Heyde, Lichtaartseweg
216/1 / 14.30 uur

11.11.11

Campagneweekend 11.11.11 aan alle Herentalse supermarkten

Di

15/11 SENIOR

Grijze Panters - Lezing over de derde leeftijd als uitdaging / HIK Geel /
14 uur / Info: Ruf Van Cauter, tel. 014-21 12 69

Do

17/11 SOCIO

Wijnkoopavond van Afractie / De Posterijen, Grote Markt 13 /
19.30 uur

WERELD- Pastor de Amor – Tres mundos por la paz / cc Zwaneberg,
MUZIEK Heist-op-den-Berg / 20 uur
Milieuadviesraad / Raadzaal administratief centrum,
RAAD
Augustijnenlaan 30 / 20 uur

SINT
Vr

18/11 UIT
SPORT
VROUW

Vr

18/11 HUMOR

Aankomst Sinterklaas / Kempisch Kanaal om 14 uur /
De Vossenberg om 15.30 uur
Night on Fire / Zaal ’t Hof, Grote Markt 41
Zwembaddagen – Dynamische relaxatie voor personen met een
handicap / Netepark / Van 15 tot 16 uur
Vrouweninfo: het boek Zuster Rumolda van Louisa De Busser/
Fundatiehuis / Van 13.30 tot 16.30 uur / Meer informatie:
Louisa Van Sand, tel. 0478-60 23 03
Han Solo (voorprogramma William Boeva) – Multikul / cc ’t
Schaliken / 20 uur

Van 19/11 TENTOON Chantal Fagard en Henriette Severins / Lakenhal / op woensdag,
donderdag, vrijdag, zaterdag en zondag van 14 tot 17 uur
tot 11/12
Za

19/11 HAAG
FIETS

Za

19/11 MUZIEK
MUZIEK
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29/11 FILM
INFO

Tropa de Elite / Bibliotheek, Gildelaan 13 / 20 uur

TENTOON Laat naar je borsten kijken / cc ’t Schaliken / Van 19 tot 21 uur

Behaag Onze Kempen! – Afhalen plantgoed / Stedelijke
werkplaats, Hemeldonk 10 / Van 9.30 tot 11.30 uur
Fietsgraveren / Verkeerspark, Vorselaarsebaan /
Van 13 tot 16 uur
Herfstconcert Music Band Avanti / Zaal Revue,
Sint-Magdalenastraat 26 / 20 uur / Info: tel. 014-70 79 39,
willy.de.wachter@telenet.be
Johan Verminnen – Songbook van mijn hart / cc ’t Schaliken /
20 uur

Sint-Antonius / Van 13 tot 18 uur
Mosselfeest Den Brand / Feestzaal Francesco, Bovenrij 30 /
Van 11.30 tot 14 uur en van 16 tot 18.30 uur

THEATER Theaterspektakel – Witlox / Kamertheaterzaal ’t Hof / 20 uur
27/11 TENTOON Tentoonstelling houtsnijdersclub De Kempen / Parochiezaal

Di

FILM

Zwembaddagen / Netepark / Van 9 tot 17 uur

Herfst- en Winterwandelingen / De Boskantien, Wijngaard 26 /
14.30 uur
Bloedinzameling / Zaal ’t Hof, Grote Markt 41 /
Ma 21/11 BLOED
Van 17.30 tot 20.30 uur
Raad voor Maatschappelijk Welzijn / Kantoor van de OCMWDi 22/11 RAAD
secretaris, Nederrij 133/A / 20 uur
Vr 25/11 THEATER Theaterspektakel – Witlox / Kamertheaterzaal ’t Hof / 20 uur
Van 26/11 TENTOON Nationale en internationale hedendaagse kunstenaars –
Goesting naar nog / Kasteel Le Paige / Op woensdag, dondertot 18/12
dag, vrijdag, zaterdag en zondag van 14 tot 17 uur

TENTOON Laat naar je borsten kijken / cc ’t Schaliken / Van 10 tot 14 uur
THEATER Compagnie L&J Theater – In het bos / cc ’t Schaliken / 20 uur

20/11 SPORT
UIT

Wo 30/11 THEATER
FILM

Bloedinzameling / Zaal ’t Hof, Grote Markt 41 /
Van 17.30 tot 20.30 uur
Schellebelle 1919 / cc ’t Schaliken / 20 uur
Praatcafé: Het armoedebeleid in Vlaanderen faalt / Zaal ’t Hof,
Grote Markt 41 / 19 uur
Compagnie Cecilia en Theater Antigone – De Pijnders /
cc Zwaneberg, Heist-op-den-Berg / 20 uur (inleiding door Peter
Anthonissen om 19.30 uur)
Le gamin au vélo / cc ’t Schaliken / 14.30 uur

BURGERZAKEN
Geboorten

actieve senior
OKRA Sint-Waldetrudis
Elke dinsdag

Turnen

Elke woensdag

Fietsen

Elke donderdag Petanque

Sportcomplex De Vossenberg /
Van 14 tot 15 uur
Vertrek aan de Sint-Waldetrudiskerk /
13.30 uur
Het Convent / Van 13.30 tot 17 uur

OKRA Sint-Antonius
Elke maandag

Petanque

Elke woensdag

Fietsen

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

OKRA Onze-Lieve-Vrouwparochie
Elke dinsdag
Elke woensdag

Fietsen

Vertrek aan Onze-Lieve-Vrouwkerk / 13 uur

Petanque

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

Elke dinsdag

dansen

Dansen voor senioren op moderne muziek (zonder
partner) / Sportcomplex De Vossenberg
Van 9 tot 10.30 uur (beginners)
van 10.30 tot 12.00 uur (gevorderden)
Info: M. Louise Bertels (tel. 014-21 99 79) of Rosetta
Van de Voorde (tel. 014-70 79 39)

Elke dinsdag

Petanque
minigolf

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

Elke
donderdag

dansen

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

S-Sport

Elke donderdag BOWLING

Buulse Bowling in Olen / 13.30 uur /
Info: Albert Corthout (tel. 014-21 99 79)

06/09 Emely, dochter van Evy Wynens en Jelle Brabants
09/09 Lowie, zoon van Marielle Vleugels en Stefan Coopmans
09/09 Em, dochter van Ans Gevers en Jo Wynants
14/09 Aéowynn, dochter van Mara van Loon en Andy Van Der Steen
18/09 Kayden, zoon van Kelly De Bock en Tim Remes
19/09 Qëndrim, zoon van Afrdit Shabani en Bekim Shabani
22/09 Valencia, dochter van Pamela Pelgrims en Steven Horemans
24/09	Flo, dochter van Ellen Verstappen en Luc De Peuter
26/09 Milan, zoon van Veerle Loockx en Steven Hermans
26/09	Rafaël, zoon van Sandy Lontie en Sammy Decap
28/09 Kjento, zoon van Melissa Verbeek en Ricardo Janssens
29/09 Lena, dochter van Ilse Landeloos en Dave Bockx

Overlijdens
07/09
11/09
22/09
23/09
27/09

Annie Roland (80), weduwe van Jozef Van Springel
Maria Boeckx (85), weduwe van Antonius Meuris
Ludovicus Van de paer (83), echtgenoot van Germania Brouwers
Delfina Leysen (85), weduwe van Jozef Auwers
Paul Vleugels (61)

Huwelijksaankondigingen
Walter Van Puyvelde (Herentals) en Gitte Pelckmans (Herentals)
Alfons Michiels (Herentals) en Anja Schellens (Herentals)
Jeton Tairi (Herentals) en Suada Bislimi (Kapellen)
Jonas Langewouters (Herentals) en Hilde Breugelmans (Herentals)
Karel Michiels (Herentals) en Marleen Janssen (Herentals)
Danny Van Looy (Herentals) en Katrin Rens (Herentals)

Huwelijken
Tom Moulaert (Herentals) en Yuen Lan Leung (Herentals)
Artur van den Hil (Herentals) en Paola Bult (Herentals)

JEUGD
Elke vrijdagnamiddag
Vrijdag- en
zaterdagavond

happy
hour

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

rustige

Jeugdhuis 10R20, Grote Markt 41 / 20 uur

GEZONDHEIDSWANDELINGen
Elke ma. en wo.

Netepark / 10 uur

Elke di. en wo.

Administratief centrum / 10 uur

Op feestdagen zijn er geen wandelingen.

Slachtoffers en media
Als u betrokken bent bij een drama, als slachtoffer of als familielid van
een slachtoffer, bestaat de kans dat u hierover vragen krijgt van de
media. Het is niet zo makkelijk om daar mee om te gaan, vooral in die
kwetsbare situatie. Op de website www.slachtoffersenmedia.be vindt
u uitgebreide raadgevingen. We zetten alvast enkele basistips op een
rijtje:
• Niemand kan u verplichten een interview of foto's te geven. U
mag er bij de journalisten op aandringen dat zij uw privacy en
die van uw familie respecteren.
• Denk rustig na: wilt u in de media komen? En zo ja, hoe?
• U kunt een woordvoerder aanduiden. Zij of hij is dan het enige
aanspreekpunt voor de media. Dit kan een vriend, familielid,
kennis of professional zijn.
• Als u een interview geeft, bereid het dan goed voor. Zet een paar
trefwoorden op papier. Vraag of u de tekst van uw interview mag
nalezen.
• Maak afspraken over gefilmd materiaal en foto's. Geef eventueel een zelf gekozen foto van de getroffene aan de media.
• Wees extra alert in geval van kinderen. Minderjarigen betrokken
in een rechtszaak mogen niet in de media gebracht worden.

20u.zaal ‘t hof
herentals
VVK: € 3,5 - inkom: € 4,00.
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NUTTIGE TELEFOONNUMMERS
DRINGENDE HULP

Aids-telefoon Vlaanderen

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

Anonieme Alcoholisten

078-15 15 15
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
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

Child Focus

Stadsdiensten

014-28 50 50

Contact Center Personen met een handicap
Administratief centrum - Augustijnenlaan 30

fax 014-21 78 28

deN Babbelhoek

116000
0800-987 99
0472-22 86 71

praatgroep Nederlands voor anderstaligen

014-22 17 81

Den Brand
dagbesteding voor mensen met een handicap

014-84 12 00

014-25 82 10

De Dorpel, Sint-Waldetrudisstraat 37

014-21 40 73

Compostmeesters

014-28 50 50

De Fakkel

Cultuurcentrum ’t Schaliken - Grote Markt 35

014-28 51 30

vereniging waar armen het woord nemen

Defecten aan de openbare verlichting

0800-6 35 35

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

De Lijn

070-220 200

bpost - Belgiëlaan 51

022-012 345

Diftarinformatielijn

DocStop

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

Drughulp - Hofkwartier 23

014-23 34 01

0800-97 687

Eandis

078-35 35 00

Hummeltjeshof - Augustijnenlaan 22

014-23 17 18

Eigen Haard - Augustijnenlaan 28/6

014-85 98 00

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

014-23 38 93

JAC - Hofkwartier 23

014-23 34 01

Muziekacademie - Hikstraat 28

014-21 33 05

Jeugdfoon

OCMW (sociale dienst) - Nederrij 133/A

014-24 66 66

Kankertelefoon

078-15 01 51

Netepark - Vorselaarsebaan

014-85 97 10

NMBS - Herentals

03-229 56 14

Kringwinkel Zuiderkempen - Lierseweg 136

015-23 73 93

Politiezone Neteland - Molenvest 23

014-24 42 00

MS-Liga Antwerpen

03-887 48 18

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)
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102

106

Vertrouwensartsencentra

02-533 12 11

Vlaamse wegentelefoon

0800-122 66
105
03-830 30 25

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.

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 (in het administratief centrum)
[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

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

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

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

Multiple Sclerose Liga
tweede donderdag van 14 tot 16 uur

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

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

Fonds voor arbeidsongevallen

schepen Anne-Mie Hendrickx

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

sociale zaken, gelijke kansen, gezondheidsbeleid

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

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.
- Zitdag in Dorpshuis Noorderwijk: elke dinsdag van 9.30 tot
10.30 uur
- Zitdag in Dorpshuis Morkhoven: elke dinsdag van 11 tot 12 uur
- Dienst rechtshulp OCMW: maandag, dinsdag, donderdag en
vrijdag van 9 tot 11.45 uur en maandagavond van 18 tot 20 uur
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openingstijden stadsdiensten
Ma

di

wo

do

vr

za

zo

ADMINISTRATIEF CENTRUM

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

CC ’T SCHALIKEN

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

BIBLIOTHEEK GILDELAAN

10.00-12.00 11.00-20.00
10.00-12.00
10.00-12.00
14.00-20.00 14.00-20.00
14.00-20.00 14.00-20.00 14.00-17.00

Gesloten op dinsdag 1, woensdag 2, vrijdag 11
en dinsdag 15 november

Gesloten op dinsdag 1, woensdag 2, vrijdag 11
en dinsdag 15 november

Gesloten op dinsdag 1, woensdag 2, vrijdag 11
en dinsdag 15 november

BIBLIOTHEEK NOORDERWIJK

Gesloten op woensdag 2 en vrijdag 11 november

RECYCLAGEPARK

Gesloten op dinsdag 1, woensdag 2, vrijdag 11
en dinsdag 15 november

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

JEUGDDIENST

Gesloten op dinsdag 1, woensdag 2, vrijdag 11
en dinsdag 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

SPORTDIENST

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

STADSARCHIEF

08.30-12.00 08.30-12.00 08.30-12.00 08.30-12.00 08.30-12.00
13.30-16.00 13.30-16.00
13.30-16.00 13.30-16.00
18.00-19.30

TOERISME HERENTALS

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

STEDELIJKE WERKPLAATS

08.00-12.00 08.00-12.00 08.00-12.00 08.00-12.00 08.00-12.00
12.30-16.00 12.30-16.00 12.30-16.00 12.30-16.00 12.30-16.00

Gesloten op dinsdag 1, vrijdag 11, zaterdag 12
en dinsdag 15 november

Gesloten op dinsdag 1, woensdag 2, vrijdag 11
en dinsdag 15 november

Gesloten op dinsdag 1, woensdag 2, vrijdag 11
en dinsdag 15 november

Gesloten op dinsdag 1, woensdag 2, vrijdag 11
en dinsdag 15 november

Gesloten op dinsdag 1, woensdag 2, vrijdag 11
en dinsdag 15 november

op zaterdag
5 en 19
november
open van
9 tot 12 uur

HET NETEPARK

Op dinsdag 1, vrijdag 11 en dinsdag 15 november zijn de baden open van 9 tot 17 uur. Tijdens de herfstvakantie, op maandag 31 oktober en op woensdag 2, donderdag 3 en vrijdag 4 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

schaatsbaan
SCHAATSBAAN BLOSO

16
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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

