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Het stadsbestuur organiseert samen met de IOK en enkele andere 
Kempense gemeenten een samenaankoop voor dakisolatie. De sa-
menaankoop is bestemd voor zowel doe-het-zelvers als voor men-
sen die de isolatie laten plaatsen door een aannemer. De nadruk 
ligt op bio-ecologische materialen, maar er staan ook traditionele 
materialen op het boodschappenlijstje.

De stad stapt mee in deze samenaankoop omdat dakisolatie in geen 
enkele woning mag ontbreken. In een niet-geïsoleerde woning ver-
dwijnt namelijk 30 procent van de warmte door het dak. Dankzij uw 
lager gebruik, de premie van Eandis en de fiscale aftrek verdient de 
investering zich snel terug.

Als u  wilt deelnemen aan de samenaankoop, dan kunt u zich in-
schrijven via www.herentals.be/samenaankoop-dakisolatie of bij 
de milieudienst in het administratief centrum. Dat kunt u het beste 
doen voor 27 januari. Op die dag worden de firma's gecontacteerd. 
Hoe meer mensen zich op dat moment hebben ingeschreven, hoe 
voordeliger de prijs. De inschrijving is vrijblijvend en gratis. Pas 
wanneer u de offerte van de firma ondertekend terugbezorgt, 
gaat u akkoord met de aankoop.

Een stuurgroep kiest welke firma de isolatie mag leveren. Die 
stuurgroep bestaat uit mensen die deelnemen aan de samenaan-
koop. De stuurgroep komt op donderdag 1 maart om 20 uur samen 
in de gemeentelijke feestzaal van Herenthout (Bouwelsesteenweg 
8). Hebt u interesse om deel te nemen aan de stuurgroep? Laat het 
weten aan de milieudienst.

Op dinsdag 10 januari om 20 uur kunt u in de schouwburg van 
cc ’t Schaliken een infoavond bijwonen over deze actie. Op don-
derdag 26 januari is er ook infoavond in cc Zwaneberg in Heist-
op-den-Berg.

Meer informatie: 
milieudienst, administratief centrum, 
Augustijnenlaan 30, tel. 014-28 50 50, 
milieu@herentals.be, 
www.herentals.be/samenaankoop-dakisolatie

een gelukkig en gezond 2012

Vooreerst aan alle inwoners van Herentals, Noorderwijk en Morkhoven: een gelukkig en gezond 
2012 toegewenst. Dat wensen we elkaar traditioneel toe bij de start van een nieuw jaar. Als bur-
gemeester wil ik daar nog iets extra bij wensen. Een wens voor ons allemaal als stadsgemeen-
schap:  een warme en samenhorige stad, waar buren elkaar nog kennen en mensen iets voor elkaar 
overhebben. Want een gemeenschap die aan elkaar hangt, daarin zijn ook de burgers individueel  
gelukkiger en sterker.

Maar die buren allemaal kennen, dat wordt moeilijker en moeilijker, want er komen er nogal wat 
bij in onze stad! In november ontving het stadsbestuur op de jaarlijkse ontvangst van de nieuwe  
inwoners bijna tweehonderd nieuwe inwijkelingen in Herentals, Noorderwijk en Morkhoven.  
Een record. We krijgen steeds meer nieuwe buren, van dichtbij in de streek of uit verre wereldde-
len. Steeds meer mensen vinden onze stad aangenaam om te wonen, en komen er dan ook wonen. 
Laten we deze nieuwe medebewoners van onze gemeente goed ontvangen, en zich snel thuis laten 
voelen.

Met vriendelijke groeten

Jan Peeters 
Uw burgemeester

voorwoord...

Samenaankoop dakisolatie 
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Aankondigingen voor de Stadskrant van 
februari 2012 moeten uiterlijk op maandag  
2 januari bij de redactie zijn. De redactie heeft 
het recht inzendingen te weigeren, in te korten 
en te wijzigen.

DRUK: Drukkerij Bulckens
gedrukt op 100 % gerecycleerd papier

Bericht aan onze lezers buiten Herentals en in 
het buitenland

Als abonnee van de Stadskrant ontvangt u het 
gemeentelijk informatieblad van Herentals met 
bpost. In het beste geval vindt u de Stadskrant 
pas enkele dagen na de eerste van de maand 
in de brievenbus. U kan de Stadskrant 
sneller in huis halen met de website van het 
stadsbestuur. 
Op www.herentals.be kunt u op het einde van 
elke maand de Stadskrant voor de volgende 
maand downloaden. Klik op 
Dienstverlening > Actueel > Stadskrant
of vul ‘Stadskrant’ in bij Zoek.

Volstaat deze online-Stadskrant voor u en 
vindt u het niet langer nodig om een gedrukt 
exemplaar te ontvangen? Laat het ons weten: 
communicatie@herentals.be.

STADS
krant

nieuwe sociale woningen in aantocht 
De socialewoningmaatschappij Eigen Haard start einde deze maand in de Sint-Waldetrudis-
straat met de bouw van elf sociale huurappartementen met garage. De kosten bedragen  
1,1 miljoen euro. Herentals kan deze sociale huurwoningen goed gebruiken. Op dit moment 
staan er nog steeds vijfhonderd mensen op de wachtlijst voor een sociale huurwoning.

Meer informatie: Eigen Haard, Augustijnenlaan 28/6, 
tel. 014-85 98 00, info@eigen-haard.be, www.eigen-haard.be 

dakisolatie voor nieuw diependaal  

De sociale huisvestingsmaatschappij Eigen Haard liet onlangs zestig daken isoleren in de wijk 
Nieuw Diependaal. Dat was het gevolg van een snelle en goede samenwerking met Eandis. Zo 
stelde Eandis 3.600 vierkante meter isolatie gratis ter beschikking. De resterende woningen 
in de wijk krijgen in de loop van 2012 dakisolatie. Ook voor deze werkzaamheden is er een 
subsidieregeling met Eandis. Daardoor kan Eigen Haard in 2012 nog meer isolatieprojecten 
plannen, onder meer voor de platte daken van de appartementen op Kleerroos en in de Mark-
gravenstraat, en in de sociale woningen op de Herenthoutseweg, de Poel en de Nonnenvest.

Meer informatie: nv Eigen Haard, Augustijnenlaan 28/6, tel. 014-85 98 00, 
info@eigen-haard.be, www.eigen-haard.be

Onderhoudswerkzaamheden Sint-Jobsstraat  
Het college heeft een aannemer aangesteld voor de onderhoudswerkzaamheden aan het 
wegdek van de Sint-Jobsstraat tussen de ring en de spoorwegbrug. Het slechte wegdek in de 
Sint-Jobsstraat is een probleem dat al jaren aansleept. Door ouderdom en slijtage liggen de 
betonplaten oneffen ten opzichte van elkaar. Dit veroorzaakt trillingen en geluidsoverlast. Op 
sommige plaatsen zijn er ook scheuren in de platen. De aannemer voert herstellingen uit aan 
de beschadigde betonplaten, freest het wegdek en vernieuwt de voegvullingen. De werkzaam-
heden zijn gepland in het voorjaar van 2012. De kostprijs bedraagt 77.363,84 euro.

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

WETENSWAArD
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Vlaamse diabetes Vereniging 
De vzw Vlaamse Diabetes Vereniging (VDV) werkt voor het welzijn van alle mensen die met 
diabetes geconfronteerd worden. Mensen met diabetes, mensen uit hun omgeving, maar ook 
zorgverleners die via hun beroep met diabetes te maken krijgen, maken samen deel uit van de 
meer dan 23.000 leden. In onze regio kunt u bij de afdeling Turnhout terecht voor informatie, 
tips en activiteiten.

Meer informatie: Diabetes Infolijn 0800-96 333, www.diabetes.be 

Stad verkoopt materiaal 
Het stadsbestuur verkoopt een bandenkraan via een bod onder gesloten omslag. De banden-
kraan, een Akerman van het type EW130C, werd gebouwd in 1996. Technische informatie over 
de bandenkraan krijgt u bij Filip Peeters (stedelijke werkplaats, Hemeldonk 8, 014-85 92 40). 
Geïnteresseerden kunnen hun bod uiterlijk dinsdag 31 januari om 16 uur binnenbrengen bij 
Johan Vinck (administratief centrum, Augustijnenlaan 30, tel. 014-28 50 50).

De brandweer verkoopt via een bod onder gesloten omslag een bosbrandwagen van het merk 
OM (type OM 75 P) die dateert uit 1982. Het voertuig beschikt over een zescilinder-dieselmo-
tor Fiat type 8060.02, heeft een laadvermogen van 410 kilogram en een maximum toegelaten 
massa van 7.440 kilogram. De wagen heeft 23.300 kilometer op de teller staan. Technische 
informatie over de wagen krijgt u bij de brandweerkazerne (Oud-Strijderslaan 1, tel. 014-25 82 
10). Geïnteresseerden kunnen hun bod uiterlijk dinsdag 10 januari om 10 uur binnenbrengen 
bij Johan Vinck (administratief centrum, Augustijnenlaan 30, tel. 014-28 50 50).

Op zoek naar een testament?  
Bezoek het Centraal register der testamenten 
Een notaris die een testament ontvangt of opmaakt, moet het bestaan van dit testament laten 
opnemen in het Centraal register der Testamenten. De notaris geeft daarbij de identiteit van 
de testamentmaker door, maar niet de inhoud van het testament. Na het overlijden van de 
testamentmaker kunt u de databank raadplegen om na te gaan of er een testament of een 
laatste wilsbeschikking bestaat. Deze opzoeking is gratis. Om een opzoeking aan te vragen, 
stuurt u een kopie van de overlijdensakte en een aanvraagformulier naar de Koninklijke Fede-
ratie van het Belgisch Notariaat. Het Centraal register zal u dan zo snel mogelijk de naam laten 
weten van de notaris die beschikt over de wilsbeschikking van de overledene.

Meer informatie: Koninklijke Federatie van het Belgisch Notariaat, CRT, 
Bergstraat 30-34, 1000 Brussel, www.notaris.be

Wat moet u doen wanneer uw partner overlijdt? 
De Koning Boudewijnstichting en de Koninklijke Federatie van het Belgisch Notariaat hebben 
een brochure gemaakt voor mensen van wie de 
echtgenoot, echtgenote of partner is overleden. 
De brochure bevat praktische tips over wat er 
moet gebeuren, wat de dringendste praktische 
beslommeringen zijn, welke instanties u op de 
hoogte moet brengen, enzovoort. Niet alleen in 
de eerste uren en dagen na het overlijden, maar 
ook in de maanden daarna. De brochure is gratis 
en beschikbaar via www.notaris.be

Werkzaamheden 
Wuytsbergen en
Ekelstraat voltooid

De weg- en rioleringswerkzaamhe-
den in Wuytsbergen en de Ekelstraat 
die in april startten, zijn voltooid. Het  
stadsbestuur liet nieuwe riolering, 
nieuwe voetpaden, een extra par-
keerstrook en een nieuwe asfaltlaag  
aanleggen. 

De nutsmaatschappijen maakten van 
de gelegenheid gebruik om aanpassin-
gen uit te voeren aan hun leidingen: 
de bovengrondse netten werden on-
dergronds gebracht en de openbare 
verlichting werd vernieuwd.

Meer informatie: 
technische dienst, 
administratief centrum, 
Augustijnenlaan 30, 
tel. 014-28 50 50
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Goedkope energieleningen: ook voor u?

Is uw oude stookketel aan vervanging toe? Wilt u investeren in isolatie 
of hoogrendementsglas? Via EnergieK, de goedkope energieleningen van 
IOK, kunt u uw ideeën voordelig uitvoeren. Fred Vergauwen (57) uit de 
Ernest Claesstraat betaalde zijn nieuwe stookketel en boiler via een lening 
bij de IOK.

Fred Vergauwen: “Na twintig jaar was onze stookketel aan vervanging 
toe. Toevallig stootte ik tijdens een ecologische beurs op EnergieK, de 
goedkope leningen van IOK. Toen we samen bekeken wat Energiek voor 
onze familie kon betekenen, berekenden we dat we al snel een paar hon-
derd euro minder zouden hoeven uit te geven. Door bijna gratis te lenen 
hoefden we immers ons spaargeld niet aan te spreken, en daardoor hoef-
den we de interest niet op te geven. Op een energielening van ongeveer 
drie jaar betekende dat al snel een mooi bedrag.”

De goedkope energielening EnergieK is een project van IOK in samenwer-
king met 25 Kempense gemeenten. Eigenaars, huurders en verhuurders 
kunnen tegen een interestvoet van 2 procent maximaal 10.000 euro le-
nen voor energiezuinige aanpassingen aan hun woning. Door een aantal 
premies en fiscale voordelen (totaal 1,5 procent) gaat het om een bijna 
renteloze lening tegen 0,5 procent. Ook van dat halve procent kunt u nog 
een deel terugkrijgen, want u mag het inbrengen op uw belastingbrief.

Fred Vergauwen: “Wij leenden in totaal 5.500 euro. Met dit bedrag, en 
nog 700 euro eigen kapitaal, vervingen we een oude stookketel en boiler. 
We kregen een zuinige en snelle ketel en boiler in de plaats. We werkten 
samen met een aannemer uit Noorderwijk, over wie we zeer tevreden 
zijn. Hij herstelde ook alle thermostatische kranen. Het werk duurde hoop 
en al twee dagen.”

IOK wil met EnergieK iedereen, ook de minder gegoeden, de kans geven 
om energie te besparen in eigen huis. Er zijn een aantal voorwaarden aan 
de lening verbonden, maar het toekennen verloopt vrij vlot. 

Fred Vergauwen: “Onze lening werd vrij snel toegekend en uitbetaald. Bij 
de voorbereiding keek IOK wel na of we niet te veel andere leningen had-
den lopen. Bij het afsluiten van het akkoord kwam er geen notaris aan 
te pas, en IOK nam vrij snel een beslissing over onze lening. Ook het geld 
werd na ongeveer een maand uitbetaald. Dat ging dus allemaal vrij vlot.”

afval, samen houden we het proper

Eind december vindt u de nieuwe afvalkalender in de bus. Hierop 
staan de dagen waarop u uw grijze of groene container, uw papieraf-
val of uw pmd-zak mag buitenzetten. Zoals u kunt zien, haalt IOK 
voortaan de blauwe pmd-zakken samen op met de groene containers, 
en niet meer samen met de grijze containers. Ook de dagen waarop 
de stad kerstbomen ophaalt, staan aangeduid op de kalender. Als u uw 
boom wilt meegeven, moet u alle versiering uit de boom verwijderen. 
Er mag ook geen grond, pot of voet meer aan de boom hangen.

De ophaaldiensten rijden vanaf zeven uur ’s morgens rond. Heel wat 
mensen vragen zich af vanaf hoe laat ze hun afval buiten mogen zet-
ten. Volgens de politiecodex mag dat vanaf acht uur ’s avonds. Maar 
het is ook een goed idee om naar de weersomstandigheden te kijken. 
Als het hard waait, kan afval over heel de straat verspreid raken. Het 
is voor de huisvuilophalers daarna een hele klus om het weggewaaide 
afval te verzamelen. Bovendien geeft het een slordige indruk aan de 
straat. Als het regent, kan papierafval veel water opslorpen. Daardoor 
wordt het heel wat zwaarder dan normaal. Kartonnen dozen worden 
door al dat water week en dus moeilijker te hanteren.

Strengere energieprestatieregelgeving 
vanaf 2012

De Vlaamse overheid verstrengt de energieprestatieregelgeving. Als 
u vanaf 1 januari 2012 een stedenbouwkundige vergunning aanvraagt 
voor een nieuwe woning, geldt E70 als maximaal E-peil en wordt het 
maximale K-peil verlaagd naar K40. Ook de isolatiegraad voor bui-
tenmuren, daken, vloeren en vensters wordt verhoogd, zowel voor 
nieuwbouw en uitbreidingen als voor verbouwingen.

Het bouwen van een energiezuiniger woning zal een extra investering 
vergen. Met de huidige energieprijzen verdient u die investering vrij 
snel terug. Uw architect zal u bijstaan en begeleiden om aan de nieu-
we eisen te voldoen. Een EPC-verslaggever maakt voor de start van de 
werkzaamheden een berekening van het ontwerp. Indien nodig kunt 
u op dat moment nog bepaalde materialen veranderen of installaties 
bijsturen om aan de eisen te voldoen.

MILIEU

Meer informatie:  
milieudienst, administratief centrum, 
Augustijnenlaan 30, tel. 014-28 50 50
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HISTOrISCH JAArBOEK
Traditiegetrouw geeft de Herentalse Geschiedkundige Kring elk jaar 
een Historisch Jaarboek uit. Dit jaar verschijnt de twintigste editie. 
Het jaarboek bevat niet minder dan 296 bladzijden, opnieuw boor-
devol wetenswaardigheden over Herentals. Het boek is rijkelijk geïl-
lustreerd met meer dan 120 foto’s en illustraties, waarvan de mees-
te nooit eerder gepubliceerd werden.

twintigste in de reeks

De tot dusver negentien verschenen jaarboeken van de HGK vormen 
een waardevolle verzameling. Ze bevatten een rijke schat aan origi-
nele en gevarieerde bijdragen over het rijke verleden van Herentals. 
Het nieuwe jaarboek, het twintigste in de reeks, bevat de bijzondere 
studie van dr. Frans Doperé over de bouwgeschiedenis van de Sint-
Waldetrudiskerk. Tot dusver werd op basis van een oude kroniek al-
gemeen aangenomen dat het schip van de Sint-Waldetrudiskerk tus-
sen 1453 en 1479 werd opgetrokken en dus jonger was dan het koor 
(1407-1449). Door een minutieuze studie van de bewerkingssporen 
op de witte gehouwen stenen kon dr. Doperé wetenschappelijk be-
wijzen dat het schip even oud is als het koor.

Van Francken tot Fraikin

Het baanbrekend artikel van Doperé is een van vijf bijdragen over 
het cultuurhistorisch en architecturaal patrimonium van de Sint-
Waldetrudiskerk. Ze zijn de neerslag van de vijf voordrachten die, 
onder het thema ‘Van Francken tot Fraikin’ door de HGK georgani-
seerd werden. Bart Fransen behandelde de invloed van de bekende 
Brusselse kunstschilder rogier van der Weyden op het beeldhouw-
werk op de kapitelen van de zuilen, terwijl ria De Boodt een nieuw 
licht werpt op het retabel van Sint-Crispien en Sint-Crispiniaan.  
Natasja Peeters en Frank Tubex verstrekken heel wat nieuwe infor-
matie over het Herentalse schildersgeslacht Francken en over het 
beeldhouwwerk van C.A. Fraikin.

Heksenkruisen

Jan-M. Goris, stadsarchivaris, schreef een artikel over de drie hek-
senkruisen op de Vennen die in de jaren 1963-1971 nog gefotogra-
feerd werden. Eeuwenlang werden dergelijke kruisen vooral boven 
de keldergaten van boerderijen gekalkt om heksen en andere boze 
geesten buiten te houden. Die zouden door hun toverkracht de melk 
en de boter, het pas geslachte varken en ander voedsel komen be-
derven. Het jaarboek bevat ook een bijdrage van Koen De Schutter 
over de huwelijkspolitiek in de negentiende eeuw en een artikel van 
Ernest Persoons over de kunstwerken in het kapucijnenklooster van 
de Poolse kapucijn Stanislas Klawitter. Jan Cools publiceert een lijst 
van de bekende werken van de ijzergieterij en smederij van August 
Van Aerschot en zijn zonen Joseph en Leonard Van Aerschot. Verder 
herdenkt Jan-M. Goris de betreurde Frans Van Elsen en stelt hij de 
verdiensten van de tachtigjarige Jos Baudoin in het licht. Het jaar-
boek sluit af met de traditionele bijdrage van Jef Van Den Bosch over 
het Herentalse dialect. 

Voorverkoopprijs

Tot 1 maart 2012 kunt u het Herentalse jaarboek XX voor 29 euro 
aanschaffen. Het boek is vanaf 27 december 2011 te koop in het 
stadsarchief (Augustijnenlaan 1). U kunt het jaarboek ook laten op-
sturen. De verzendingskosten bedragen 6 euro (10 euro voor Neder-
land). Betalen kan op de rekening van de Herentalse Geschiedkun-
dige kring (001-5129682-10) met vermelding ‘Jaarboek XX’. 

Meer informatie: 
stadsarchief, Augustijnenlaan 1, 
tel. en fax: 014-21 28 00, archief@herentals.be
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PrOGrAMMA CC 'T SCHALIKEN

eddy et les Vedettes
Les meilleurs succès
Woensdag 4 januari om 14.30 uur 
in de schouwburg

Frank Mercelis blaast met Eddy et les Vedet-
tes de Franse klassiekers nieuw leven in. Naar 
aanleiding van hun debuut-cd Les meilleurs 
succès doen Eddy et les Vedettes een ‘tour de 
France’. De ingrediënten blijven Franse chan-
sons uit vervlogen tijden, vertolkt door een 
groep jonge muzikanten met veel liefde voor 
het genre.

Toegang: 10 euro / 8,50 euro (korting) / 7 euro (abo) 

michael Van Peel en arnout Van den Bossche  
Double Bill
Zaterdag 7 januari om 20 uur in de schouwburg

Michael Van Peel is een jonge belof-
tevolle comedian. In 2007 won hij de 
Culture Comedy Award en in 2009 
kaapte hij de eerste prijs weg bij  
Humorologie. In de eindejaarsconfe-
rence Van Peel overleeft 2011 blikt hij 
terug op het jaar 2011. 

Hoe gaan mannen en vrouwen met 
hun relatie om? Dat is dé vraag in de 
theatershow Internationaal relatie- 
deskundige van Arnout Van den  

Bossche. Arnout Van den Bossche is consultant, maar bovenal een van de origineelste comedi-
ans van Vlaanderen. Arnout is winnaar van Humo’s Comedy Cup 2009.

Toegang: 13 euro / 11,50 euro (korting) / 10 euro (abo)

Ida van dril 
Oma’s oma (+7)
Zondag 8 januari om 14.30 uur in de schouwburg

Ida van Dril treedt in de voetsporen van Fred Delfgaauw, 
een begenadigd poppenspeler en acteur, die de voorbije 
seizoenen al meermaals in ’t Schaliken te gast was. Samen 
met Fred maakte Ida van Dril een betoverende, vrolijke en 
ontroerende voorstelling om van te smullen. In Oma’s oma 
wordt het fenomeen ‘ouder worden’ voor jong en oud su-
bliem vormgegeven. Oma’s oma is een voorstelling over 
herinneren, vergeten en accepteren. Met het grootste ge-
mak kruipt Ida van Dril in de huid van diverse personages en blaast ze haar poppen leven in. Zo 
brengt ze een scala van emoties tot leven.

Toegang: 8 euro / 6,50 euro (korting) / 5 euro (abo) 

In a Better World 
(Hævnen)
Dinsdag 24 januari om 20 uur 
in de schouwburg

Anton werkt als arts in een vluchtelin-
genkamp in Afrika en is weinig thuis. 
Zijn vrouw Marianne woont met hun 
kinderen in een idyllisch dorpje aan de 
kust van Denemarken en overweegt 
een scheiding. Hun tienjarige zoon  
Elias wordt op school gepest, maar 
daar komt verandering in wanneer 
Christian, een nieuwe klasgenoot, 
het voor hem opneemt. Maar Elias 
zit vol opgekropte woede en betrekt  
Christian bij een gevaarlijke wraakac-
tie. Deze Deense film over wraak en 
vergelding won in 2011 de Oscar voor 
beste buitenlandse film.

Toegang: 5 euro / 3,50 euro (korting)

another Year 
Woensdag 25 januari om 14.30 uur 
in de schouwburg

Gerri en Tom, een gelukkig getrouwd 
koppel in de herfst van hun leven, sla-
gen er in om een goed, maar weinig 
spectaculair leven te leiden. De film 
laat hen gedurende vier seizoenen het 
middelpunt vormen van een kring van 
familieleden, vrienden en collega’s. 
Het leven van dit bonte groepje is dui-
delijk veel chaotischer dan dat van Tom 
en Gerri.

Toegang: 5 euro / 3,50 euro (korting)

FILM
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PrOGrAMMA CC 'T SCHALIKEN

Philippe Geubels
Hoe moet het nu verder?
Woensdag 18 en donderdag 19 januari om 20 uur 
in de schouwburg

UItVerkOCHt

kamerfilharmonie Vlaanderen o.l.v. Herman engels 
Nieuwjaarsconcert 
Zaterdag 21 januari om 20 uur in de schouwburg

Dirigent Herman Engels 
programmeert voor dit 
nieuwjaarsconcert twee 
symfonische gedich-
ten, muziek met een 
verhaal. In de steppen 
van Midden-Azië is  
een compositie van 
Alexander Borodin, 
waarin hij het verhaal 

vertelt van een karavaan kooplieden die vanuit rusland door de steppen trekt onder escorte 
van russische soldaten. Ook de Peer Gynt-suite is zo’n symfonisch gedicht. Het is een volksver-
haal naar een toneelstuk van Ibsen, dat zich afspeelt in het begin van de negentiende eeuw in 
Noorwegen. De Kamerfilharmonie Vlaanderen opent met de beroemde ouverture uit Wilhelm 
Tell van rossini, een opera met een happy end. Solist is roeland Hendrickx, eerste klarinettist 
van het Nationaal Orkest van België. Hij vertolkt het klarinetconcerto van Mozart. 

Toegang: 17 euro / 14 euro (korting en abo)

Circuit X - Feikes Huis i.s.m. 
annelies Van Hullebusch
DOrP 
Vrijdag 27 januari om 19 uur en 21 uur 
in de schouwburg

UItVerkOCHt

thé Lau 
Water en vuur
Zaterdag 28 januari om 20 uur in de schouwburg

Ongedwongen spelen. Dat is precies wat Thé Lau voor dit 
optreden voor ogen heeft. Samen met Alan McLachlan, gi-
tarist bij The Scene, besluiten ze ter plekke welk lied ze zul-
len doen. Blauw en Iedereen is van de wereld zal hij blijven 
spelen tot hij niet meer kan. Hoe meer interactie met het 
publiek, hoe beter. 

Toegang: 14 euro / 12,50 euro (korting) / 11 euro (abo)

Ons erfdeel vzw 
Tikken tegen de maan
Van zaterdag 7 tot en met zondag  
29 januari in de Lakenhal
Open op woensdag, donderdag, vrijdag, 
zaterdag en zondag van 14 tot 17 uur

In het boek Tikken tegen de maan ver-
zamelde jeugdauteur Joke van Leeu-
wen vijftig schitterende gedichten van 
Nederlandstalige dichters, die debu-
teerden na 1945. Bij elk gedicht staat 
een tekening, telkens van een andere 
illustrator. Met de gedichten en illus-
traties uit Tikken tegen de maan werd 
een tentoonstelling samengesteld met 
een twintigtal gedichten en bijbeho-
rende tekeningen. Ze biedt een mooie 
staalkaart van de Nederlandstalige kin-
derpoëzie en van de moderne illustra-
tiekunst in Nederland en Vlaanderen.

extra: Joke van Leeuwen
Tikken tegen de maan
Woensdag 25 januari om 14.30 uur in 
de Lakenhal

Naar aanleiding van Gedichtendag 
leidt jeugdauteur Joke van Leeuwen 
u rond in de Lakenhal en leest zij ge-
dichten voor. Zij verzamelde gedichten 
van Nederlandstalige dichters voor de 
tentoonstelling Tikken tegen de maan. 

Toegang: 5 euro / 3,50 euro (korting)
Tickets kunt u reserveren bij 
cc ’t Schaliken.

TENTOON
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TENTOON

Beken kleur
De Vitrine is een vaste waarde binnen de werking van de Stede-
lijke Academie voor Beeldende Kunst. Het geeft de leerlingen 
de kans om hun eigen werk te tonen aan een ruimer publiek. 
Van zaterdag 28 januari tot woensdag 7 maart loopt de groeps-
tentoonstelling Beken kleur. De leden van het atelier keramiek 
tonen een collectie recent werk, geïnspireerd door kleurrijke, 
grafische en soms vrolijk decoratieve prints. De tentoonstelling 
loopt in het kader van de Dag van het Deeltijds Kunstonderwijs 
op 11 februari. 

De Vitrine is open op maandag, dinsdag en woensdag van  
13 tot 22 uur en op zaterdag van 9 tot 13 uur. Tijdens de school-
vakanties zijn de tentoonstellingen enkel van op straat te be-
zichtigen.

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

antarctica in de bib 
Het is honderd jaar geleden dat de Noorse ontdekkingsreiziger roald Amundsen als eerste 
mens voet zette op de geografische zuidpool. Dat wordt gevierd over de hele wereld. Johan 
Lambrechts, journalist en schrijver van de enthousiast onthaalde boeken Antarctica – het ver-
haal van de Belgen op de pool en De eerste winter op de Zuidpool, komt op dinsdag 24 januari 
naar de bib. Hij neemt u mee naar het koudste, ijzigste en droogste continent ter wereld. U ziet 
en hoort het spannende verhaal van de avontuurlijke Belgische exploratie van Antarctica van 
pionier Adrien de Gerlache en zijn Belgica-expeditie. Het hele verhaal wordt gekruid met veel 
anekdotes en audio- en beeldmateriaal. Daarna gaat de lezing dieper in op de rol van het con-
tinent als het klimaatgeheugen van onze planeet en als thermometer en barometer van de ge-
zondheidstoestand van de aarde. De toegang is gratis, maar u moet zich wel vooraf inschrijven.

Diezelfde week kunt u in de polyvalente ruimte van de bib de expo Antarctica met foto’s van 
Hilde Vander Linden bezoeken. De tentoonstelling is vrij te bezoeken tijdens de openingstijden 
van de bib. De expo Antarctica is een productie van de Bibliotheek Genk.

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

Verzet de Stad 
Gedichtendag in Herentals

Op donderdag 26 januari kunt u vanaf 19.30 uur in 
kasteel Le Paige terecht voor een eigenwijs en inven-
tief poëzieprogramma. Naast optredens van onder 
meer de Poëzieautomaat en The Heavy Machinery 
staat de tweede editie van De Mooiste Poëzie Ter 
Wereld op het programma. Deze poëziewedstrijd 
van de stad Herentals bekroont de beste gedichten van de leerlingen van het vierde, vijfde en 
zesde leerjaar. De toegang is 5 euro.

Meer informatie: vzw Kollectief Maksimaal, www.kortsluiting.be

nederlandse kring van 
Beeldhouwers  
Vivace
Zaterdag 14 januari tot en met zondag 
5 februari in kasteel Le Paige
Open op woensdag, donderdag, 
vrijdag, zaterdag en zondag van 
14 tot 17 uur

De Nederlandse Kring van Beeldhou-
wers, een vereniging met ongeveer 
180 leden, werd opgericht in 1918. In 
2010 werkten zeven Kringleden in het 
Frans Masereel Centrum in Kasterlee: 
Mariah Blue, Marie-José Eijkemans, 
Bert van Loo, riki Mijling, Lidia  
Palumbi, Nicole royers en Annemie 
Bogaerts. Deze kunstenaars hebben 
allemaal hun specialisatie in de ruim-
telijke kunsten. Zij vonden het een 
uitdaging te werken op het platte vlak 
van de lithografie, met een duidelijke 
relatie tot hun driedimensionale werk. 

Toegang: gratis

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

CULTUUr

nieuwjaarsconcert 
koninklijke muziekkapel
Op donderdag 12 januari speelt de Konink-
lijke Muziekkapel van de Gidsen een nieuw-
jaarsconcert in cc ’t Schaliken. Dirigent is 
luitenant-kapelmeester Yves Segers. De 
opbrengst van het concert gaat naar het 
Olivia Hendrickx research Fund, revalida-
tiecentrum Pulderbos, de Zuidkempische 
Werkplaatsen en vzw Iona. Het concert 
begint om 20 uur. Tickets kosten 20 euro 
en zijn te koop bij het 29 Bataljon Logistiek.

Meer informatie: 
29 Bataljon Logistiek, 
adjudant-chef Jan Van de Ven, 
tel. 014-50 85 09
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PROSWAP

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

de Grabbelpas! Wat is dat?

Vervelen uw kinderen zich wel eens tijdens de korte schoolvakanties en 
bent u op zoek naar leuke creatieve, sportieve of culturele activiteiten? 
Het programma van de Grabbelpas is er voor alle drie- tot twaalfjari-
gen, is gevarieerd en biedt educatie, cultuur, sport en spel. De activi-
teiten worden begeleid door ervaren begeleiders en de kinderen zijn 
verzekerd tegen ongevallen. Met de Grabbelpas krijgt uw kind ook nati-
onale kortingen in pretparken, musea, jeugd- en sportcentra.

De Grabbelpaswerking loopt op werkdagen van de korte schoolvakanties. Er kan telkens maar een 
beperkt aantal kinderen deelnemen aan de activiteiten. Snel inschrijven is dus de boodschap. De in-
schrijvingen starten meestal twee weken voor de vakantieperiode. De kinderen die het voorbije jaar 
een Grabbelpas hadden, krijgen alle info per mail of per post. Voor alle anderen is deze info te vinden 
op www.jeugddienstherentals.be. Sfeerbeelden van de voorbije activiteiten kunt u bekijken op www.
facebook.com/jeugddienst.herentals.

Om deel te nemen aan de activiteiten moet uw kind een Grabbelpas hebben. Deze pas kost 4 euro en 
is geldig van de krokusvakantie tot en met de kerstvakantie. Bij de aankoop van een Grabbelpas krijgt 
uw kind een zwembeurt in het Netepark cadeau. De Grabbelpas is strikt persoonlijk; hij mag dus niet 
door iemand anders gebruikt worden. Als u een Vrijetijdspas hebt, dan krijgt u 50 procent korting op 
de aankoop van de Grabbelpas en op de activiteiten.

De Grabbelpas voor 2012 is te koop bij de jeugddienst in het Stadspark. U kunt alle nodige gegevens 
doorgeven via het aanvraagformulier op http://www.jeugddienstherentals.be/bestellen-Grabbelpas 
en de jeugddienst zorgt ervoor dat de Grabbelpas zo snel mogelijk klaar ligt om te worden afgehaald. 
Houd ook de Stadskrant van februari in de gaten voor meer info over de Grabbelpasactiviteiten van 
de krokusvakantie.

de nieuwe ProSWaPpas 
ligt klaar op de jeugddienst!

Met de ProSWAPpas kunnen twaalf- tot zestienjarigen tijdens de schoolvakanties voor weinig 
geld aan leuke activiteiten deelnemen. De jeugddiensten van Herentals, Geel, Herselt en  
Westerlo organiseren deze activiteiten. Vanaf januari 2012 kunnen jongeren de nieuwe  
ProSWAPpas voor slechts 4 euro aankopen bij de jeugddienst. Met de pas krijgen jongeren 
korting bij verschillende lokale handelaars. De handelaars vindt u terug in het ProSWAPboekje 
dat u meekrijgt bij aankoop van de pas. Vergeet zeker geen pasfoto mee te brengen, want de  
ProSWAPpas is strikt persoonlijk!

11.11.11 ook in Herentals een succes  

Het 11.11.11-comité dankt alle vrijwilligers die dit jaar de handen uit de mouwen staken tijdens 
de verschillende acties. De geldinzameling aan de winkels in Herentals en de deur-aan-deur-
actie in Noorderwijk brachten 4.463,87 euro op. Een grote toeloop op de brunch bracht 4.422 
euro in het laatje. Het autowassen van KWB Sint-Jan bracht 220 euro op. De verkoop van oude 
boeken in de bibliotheek ten voordele van 11.11.11 (in juni) bracht 2.289 euro op. Momenteel 
staat de teller op 11.394,87 euro, maar daar moeten de stortingen van gulle Herentalse bur-
gers nog bijgeteld worden.

Volgende jeugdraadvergadering  

Jongeren tussen 16 en 35 jaar die willen meepraten over het jeugdbeleid in Herentals, zijn wel-
kom op de algemene vergadering van de jeugdraad. Die vindt plaats op donderdag 2 februari 
om 19.30 uur in de vergaderzaal van de jeugddienst.

JEUGD

damiaanactie

Op 27, 28 en 29 januari houdt de Da-
miaanactie haar jaarlijkse campagne. 
U kunt dan vrijwilligers in Herentals 
tegenkomen die stiften verkopen. De 
opbrengst hiervan wordt gebruikt om 
lepra-, tbc- en leishmaniasispatiënten 
op te sporen en te behandelen. Meer 
info over de campagne vindt u op www.
damiaanactie.be.

Fuifdagen in zaal ’t Hof  

Zaal ’t Hof is vaak maandenlang volge-
boekt. Dit maakt het jeugdverenigingen 
moeilijk om op korte termijn fuifdata 
vast te leggen. Het stadsbestuur reser-
veert daarom zes weekends in septem-
ber, november, februari, maart en april 
waarin de jeugdverenigingen voorrang 
krijgen bij het boeken van zaal ’t Hof. 
De jeugdverenigingen nemen hiervoor 
contact op met de jeugddienst. De 
avonden die niet door de jeugdvereni-
gingen vastgelegd worden, kunnen door 
andere verenigingen ingevuld worden. 
Ook buiten de gereserveerde weekends 
kan de jeugd fuiven organiseren in zaal 
’t Hof. De organisatoren moeten dan 
wel de normale huurregeling volgen en 
reserveren bij het cultuurcentrum.

Parkrock zoekt  
organisatorisch talent

De jeugdraad en jeugddienst zoeken 
jonge en enthousiaste medewerkers 
met organisatietalent om de kernploeg 
van Parkrock te versterken. Meewerken 
aan Parkrock betekent veel plezier, een 
leuke samenwerking en een eindresul-
taat waar iedereen trots op mag zijn.
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nieuwe reeks zwemlessen

Op maandag 27 februari start de sportdienst opnieuw met zwemlessen voor baby’s, peuters, 
kleuters, kinderen en volwassenen. Een zwemreeks bestaat uit tien lessen. Kinderen en volwas-
senen kunnen in groep of individueel deelnemen. Inwoners van Herentals kunnen zich inschrij-
ven vanaf donderdag 19 januari op www.uitinherentals.be/zwemlessen.

Oproep kandidaten  
kampioenenhuldiging 2011

Elk jaar huldigt de sportraad de sportkampioenen van het afgelopen jaar. Als u een eerste, twee-
de of derde plaats behaalde op een wereldkampioenschap, een olympisch kampioenschap, een 
Europees kampioenschap, een Belgisch kampioenschap, een provinciaal kampioenschap of een 
Belgisch jeugdkampioenschap, dan mag u zich aanmelden en komt u automatisch in aanmerking 
voor de titel van Sportlaureaat of -laureate 2011. U kunt zichzelf kandidaat stellen tot 15 januari. 
De kampioenenhuldiging vindt plaats op vrijdag 16 maart in cultuurcentrum ’t Schaliken.

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

Veldloop van aC Herentals 
Op zondag 15 januari vindt de 39ste veldloop van AC Herentals plaats in het Netepark. Om 12.15 
uur start de eerste wedstrijd (voor sporters met een handicap), gevolgd door de wedstrijden 
voor benjamins, pupillen, miniemen, cadetten, scholieren, seniors, juniors en masters. Iedereen 
is welkom om de lopers aan te moedigen.

Meer informatie: 
AC Herentals, Walter Geuens, tel. 014-22 18 06, www.acherentals.be

SPOrT

Het Convent

Lokaal dienstencentrum
Begijnhof 17, 2200 Herentals, 
Tel.: 014-28 20 00 
bertvangenechten@ocmwherentals.be

Computerles voor senioren
Als u kennis wilt maken met het gebruik 
van de computer kunt u terecht in het 
dienstencentrum. Er is een leslokaal 
met negen computers. De beginners-
cursus bestaat uit zes lessen, aangepast 
aan uw tempo. Wegens het grote aantal 
geïnteresseerden moet u zich inschrij-
ven op een wachtlijst. 

kalligrafie voor beginners
Voor de boekdrukkunst was het 
schoonschrift een noodzaak, maar later 
ontwikkelde de kalligrafie zich als zelf-
standige kunstvorm. Wie gefascineerd 
is door letters en zich wil bekwamen 
in deze kunstvorm, kan terecht in het 
dienstencentrum. U start met het hu-
manistisch cursief (het uiterst leesbare 
handschrift uit de vijftiende eeuw) en 
ontdekt stap voor stap de geheimen  
van de kalligrafie. De lessen vinden plaats 
op donderdag van 13.30 uur tot 16 uur.

en waar de ster bleef 
stille staan

De vzw Het Portret wil kunsten en kun-
stenaars promoten in Herentals door 
culturele projecten te organiseren aan 
de jachthaven. Het eerste project is een 
opvoering van het klassieke theaterstuk 
En waar de ster bleef stille staan van 
Felix Timmermans. Op woensdag 28 
december geeft toneelgezelschap  
Harlekijn een voorstelling op de tap aan 
de kaai, op het dek van de Dorian Gray 
en op de weide. De regie is in handen 
van Eric Grossey. De voorstelling begint 
om 19 uur. Kaarten zijn te koop bij de 
dienst toerisme op de Grote Markt en 
aan boord van de Dorian Gray.
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AANKONDIGINGEN

Geef een sexy beest 
cadeau!

Zoekt u nog een grappig én nuttig ein-
dejaarsgeschenk voor iemand ‘die al-
les al heeft’? Koop dan een origineel 
geschenk van Oxfam Pakt Uit. Zo geeft 
u twee keer: u verrast iemand met een 
symbolisch pakje, terwijl het geld voor 
hun geschenk naar Oxfam-projecten 
gaat. Het geitje is de mascotte van de 
cadeautjescollectie, maar tussen de 
33  geschenken staan ook pakjes voor 
mensen die niet van gemekker houden, 
zoals plantjes, antibiotica en schoolbor-
den.  Er zijn al cadeautjes vanaf 6 euro. 

Meer informatie: 
www.oxfampaktuit.be, 
oxfampaktuit@oxfamsol.be, 
tel. 02-501 67 33

Cursussen in Herentals 

Kreatief Herentals organiseert in 2012 
opnieuw cursussen bloemschikken, 
confectie, kalligrafie en vrij handwerk. 
Ook de talen Engels en Spaans komen 
aan bod, zowel in beginners- als in con-
versatielessen. U kunt er ook terecht 
voor computercursussen voor begin-
ners en gevorderden. In het voorjaar 
geeft Kreatief een workshop feng shui. 
Snel inschrijven is de boodschap want 
de plaatsen zijn beperkt. Kreatief is 
steeds op zoek naar vrijwillige lesge-
vers. Zoekt u een hobby en bent u goed 
in iets? Neem dan contact op met Elke 
Krijnen.

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

Herfst- en Winterwandelingen 

Nog tot 1 april kunt u elke zondag gratis een wandeling maken onder begeleiding van een gids. De 
wandelingen vertrekken vanuit een Herentalse horecazaak en komen daar ook aan. De wande-
lingen duren ongeveer twee uur en vertrekken stipt om 14.30 uur. Op zondag 8 januari vertrekt 
de wandeling aan het Volkshuis (Sint-Magdalenastraat 26). Onderweg is er een verrassing. Op 
zondag 15 januari vertrekt de wandeling aan café Welkom (ring 20 in Noorderwijk). De café-
baas zorgt voor een verrassing. Op zondag 22 januari vertrekt de wandeling aan het Schedelhof 
(Bertheide 12 in Morkhoven). Er is een versnapering onderweg. Op zondag 29 januari vertrekt 
de wandeling aan café Den Brigand (Bovenrij 59). U vindt de volledige kalender bij de dienst toe-
risme en op www.uitinherentals.be.

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

theaterspektakel - de Vaginamonologen 

De Vaginamonologen bestaat uit een groot aantal monologen gebaseerd op 200 interviews die 
de Amerikaanse schrijfster Eve Ensler hield met vrouwen van uiteenlopende achtergrond. On-
derwerp van gesprek: de vagina. De vagina als bron van nieuw leven, als plek van genot, als on-
bekend terrein, als object van geweld of als reden van plezier: niets liet Ensler onbespreekbaar.

De voorstellingen vinden plaats in de kamertheaterzaal van ’t Hof (Grote Markt 41) op 21, 26, 
27, 28 en 29 januari en op 2, 3 en 4 februari, telkens om 20 uur. reserveren kan bij cc ’t Schali-
ken, Grote Markt 35, tel. 014-28 51 30, cultuurcentrum@herentals.be.

Vierde familiequiz Herentalse Badmintonclub 

Op zondag 22 januari organiseert de Herentalse Badmintonclub haar vierde familiequiz. De 
quiz begint om 14 uur in zaal ’t Hof op de Grote Markt. Ploegen bestaan uit maximaal zes per-
sonen, van wie maximaal vier volwassenen. Deelnemen kost 15 euro per ploeg. Inschrijven kan 
via e-mail naar quiz@herentalsebc.com.

Meer informatie: Kurt Dewit, gsm 0487-02 62 65

taichi chuan 

Taichi chuan is een Chinese bewegingsleer die de gezondheid kan bevorderen en u helpt om u 
lichamelijk en geestelijk te ontspannen. Op woensdag 11 januari is er om 20.45 uur een gratis 
proefles in het Instituut van de Voorzienigheid (Wolstraat 27).

Meer informatie: Inge Van den Eynde, tel. 014-51 98 20, www.shangri-la.be

Quiz van de cultuurraad 

De Herentalse cultuurraad organiseert op vrijdag 10 februari 
de zevende editie van de succesvolle quiz van de cultuurraad. 
De quiz vindt plaats in zaal ’t Hof (Grote Markt 41) en start om 
20 uur. Ploegen bestaan uit maximaal vijf personen die hun al-
gemene kennis willen testen. Het inschrijvingsgeld bedraagt  
20 euro per ploeg.

Informatie en inschrijvingen: 
Wim Van Hirtum, tel. 014-85 41 80 of 0472-42 76 12, 
quiz@cultuurraadherentals.be
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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 10/12  
tot 18/01

TENTOON Suzanne De Smedt – Aero-502 TOUR / Vitrine, Stedelijke  
Academie voor Beeldende Kunst, Markgravenstraat 77 

Di 27/12  FILM The Tree of Life / cc ’t Schaliken / 20 uur

Wo 28/12 FILM  Rio (Vlaamse versie) (+ 6 jaar) / cc ’t Schaliken / 14.30 uur

THEATEr Toneelgezelschap Harlekijn – En waar de ster bleef stille staan / 
Jachthaven / 19 uur

Za 31/12 JEUGD Nieuwjaarszangertjes / Jeugdraadtent aan de Lakenhal /  
Van 9 tot 12 uur

Wo 04/01 MUZIEK Eddy et les Vedettes – Les meilleurs succès / cc ’t Schaliken /  
14.30 uur

Za 07/01 HUMOr Michael Van Peel en Arnout Van den Bossche – Double Bill /  
cc ’t Schaliken / 20 uur

Van 07/01
tot 29/01

TENTOON Ons Erfdeel vzw – Tikken tegen de maan / Lakenhal / 
Op woensdag, donderdag, vrijdag, zaterdag en zondag van 
14 tot 17 uur 

Zo 08/01 THEATEr Ida van Dril – Oma’s oma (+7) / cc ’t Schaliken / 14.30 uur 

UIT  Herfst- en Winterwandelingen / Het Volkshuis,  
Sint-Magdalenastraat 26 / 14.30 uur

Di 10/01 INFO  Infoavond samenaankoop van dakisolatie / Schouwburg  
cc ’t Schaliken / 20 uur

Wo 11/01 SPOrT Gratis proefles taichi chuan / Instituut van de Voorzienigheid, 
Wolstraat 27 / 20.45 uur

Do 12/01 MUZIEK  Nieuwjaarsconcert Koninklijke Muziekkapel / cc ’t Schaliken / 20 uur

Van 14/01
tot 05/02

TENTOON Nederlandse Kring van Beeldhouwers – Vivace / Kasteel Le Paige / 
Op woensdag, donderdag, vrijdag, zaterdag en zondag van  
14 tot 17 uur

Zo 15/01 TUIN Algemene vergadering De Volkstuinen / Scheppersinstituut /  
10 uur

UIT Herfst- en Winterwandelingen / Café Welkom, ring 20 in  
Noorderwijk / 14.30 uur

SPOrT Veldloop AC Herentals / Netepark / Eerste wedstrijd om 12.15 
uur, laatste wedstrijd om 16 uur

FIETS Fietsgraveren / Verkeerscentrum, Vorselaarsebaan /  
Van 13 tot 16 uur 

Di 17/01 SENIOr Nieuwjaarsreceptie Grijze Panters / Het Convent / 12.30 uur / 
Info: ruf Van Cauter, tel. 014-21 12 69

Wo 18/01 WErELD-
MUZIEK

Violons Barbares / cc Zwaneberg, Heist-op-den-Berg / 20 uur

HUMOr Philippe Geubels – Hoe moet het nu verder? / cc ’t Schaliken /  
20 uur / UITVErKOCHT 

Do 19/01 HUMOr Philippe Geubels – Hoe moet het nu verder? / cc ’t Schaliken /  
20 uur / UITVErKOCHT 

DANS Lisbeth Gruwez / Voetvolk – Ranting / The Body / cc de Werft, 
Geel / 20.15 uur

rAAD  Milieuadviesraad / raadzaal administratief centrum,  
Augustijnenlaan 30 / 20 uur

Vr 20/01 VrOUW  Vrouweninfo: algemene vergadering en jaaroverzicht /  
Fundatiehuis / Van 13.30 tot 16.30 uur / Meer informatie:  
Louisa Van Sand, tel. 0478-60 23 03

Za 21/01 KLASSIEK Kamerfilharmonie Vlaanderen o.l.v. Herman Engels –  
Nieuwjaarsconcert / cc ’t Schaliken / 20 uur 

Zo 22/01 QUIZ  Familiequiz Herentalse Badmintonclub / Zaal ’t Hof / 14 uur

WErELD-
MUZIEK 

Com Que Voz / cc Zwaneberg, Heist-op-den-Berg / 20.30 uur

UIT Herfst- en Winterwandelingen / Schedelhof, Bertheide 12 in 
Morkhoven / 14.30 uur

Di 24/01 BLOED Bloedinzameling / Parochiecentrum Noorderwijk /  
Van 17.30 tot 20.30 uur

FILM In a Better World (Haevnen) / cc ’t Schaliken / 20 uur

SENIOr Grijze Panters: lezing over het Jodendom / HIK Geel / Info: ruf 
Van Cauter, tel. 014-21 12 69

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

Wo 25/01 FILM Another Year / cc ’t Schaliken / 14.30 uur 

WOOrD Joke van Leeuwen – gedichten uit Tikken tegen de maan /  
Lakenhal / 14.30 uur

Di 26/01 BLOED Parochiezaal Morkhoven / Van 17.30 tot 20.30 uur

POEZIE Verzet de Stad – Gedichtendag in Herentals / Kasteel Le Paige, 
Nederrij 135 / 19.30 uur

Vr 27/01 THEATEr Circuit X - Feikes Huis i.s.m. Annelies Van Hullebusch – DORP / 
cc ’t Schaliken / 19 uur en 21 uur / UITVErKOCHT 

Za 28/01 MUZIEK Thé Lau – Water en vuur / cc ’t Schaliken / 20 uur

Van 28/01
tot 07/03

TENTOON Vitrine – Kleur bekennen / Stedelijke Academie voor Beeldende 
Kunst, Markgravenstraat 77 

Zo 29/01 TUIN De Volkstuinen – Geranium en pelargonium /  
Scheppersinstituut / 10 uur

UIT Herfst- en Winterwandelingen / Café Den Brigand, Bovenrij 59 / 
14.30 uur

Uitzonderingen op de wekelijkse  
rustdag voor zelfstandigen in 2012

Herentals, noorderwijk en morkhoven

1.  Verloren Maandag Van 8 tot en met 14 januari
2.  Communiefeesten Van 15 tot en met 21 januari
3.  Valentijn Van 12 tot en met 18 februari
4.  Lentekoopdagen Van 11 tot en met 17 maart
5.  Pasen Van 8 tot en met 14 april
6.  Shop in Thals Van 15 tot en met 21 april
7.  Braderie Van 25 juni tot en met 1 juli
8.  Onze-Lieve-Vrouw 
 Hemelvaart Van 12 tot en met 18 augustus
9.  Najaarshappening Van 9 tot en met 15 september
10. Shop in Thals Van 7 tot en met 13 oktober
11. Allerheiligen / Halloween Van 28 oktober tot en met 3 november
12. Nocturne Van 9 tot en met 15 december
13. Eindejaarsfeesten Van 16 tot en met 22 december
14. X-mas Shopping Van 23 tot en met 29 december
15. Eindejaarsviering Van 30 december tot en met 5 januari

Spaans Hofwijk - ziekenhuis - monumentenomgeving

1.  Verloren Maandag Van 8 tot en met 14 januari
2.  Valentijnkoopdagen Van 12 tot en met 18 februari
3.  Voorjaarskoopdagen Van 19 tot en met 25 februari
4.  Voorjaarskoopdagen Van 26 februari tot en met 3 maart
5.  Voorjaarskoopdagen Van 4 tot en met 10 maart
6.  Voorjaarskoopdagen Van 11 tot en met 17 maart
7.  Opruimingsdagen Van 1 tot en met 7 juli
8.  Opruimingsdagen Van 8 tot en met 14 juli
9.  Najaarskoopdagen Van 9 tot en met 15 september
10. Najaarskoopdagen Van 16 tot en met 22 september
11. Najaarskoopdagen Van 23 tot en met 29 september
12. Najaarskoopdagen Van 30 september tot en met 6 oktober
13. Najaarskoopdagen Van 7 tot en met 13 oktober
14. Eindejaarsfeesten Van 16 tot en met 22 december
15. Kerstdag / oudjaar / 
 Nieuwjaar Van 23 tot en met 29 december

Afwijkingen met opheffing van avondsluiting: maximaal 14 dagen. 
Braderie open van 25 juni tot en met 1 juli.
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BUrGErZAKEN

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 WINTEr-

WANDELING
Normaal vertrek aan Onze-Lieve-Vrouwkerk / 13 uur

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

Elke donderdag HOBBYCLUB 
VOOr DAMES

Info: Martha Verlinden, tel. 014-21 39 56

S-Sport
Elke dinsdag 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)

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

JeUGd
Elke vrijdag-
namiddag

HAPPY
HOUr

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

Vrijdag- en
zaterdagavond

DE rUSTIGE Jeugdhuis 10r20, Grote Markt 41 / 20 uur

GezOndHeIdSWandeLInGen

Elke ma. en wo. Netepark / 10 uur

Elke di. en wo. Administratief centrum / 10 uur

OP FeeStdaGen zIJn er Geen WandeLInGen.

 Geboorten
 04/11 Matteo, zoon van Michelli De Souza Do Amaral en 
  Geert Wagemans
 07/11 Saber, zoon van Faridah Gohari en Zahid Yousefi
 08/11 Nore, dochter van Annemie Hufkens en Bert Vissers
 09/11 Alyssa, dochter van Veerle Van Gorp en Jelle Govers
 09/11 Warre, zoon van Liesbet Govaers en Joris Boost
 13/11 Oscar, zoon van Ellen Verhoeven
 14/11 Lucas, zoon van Kathleen Smet en Bart Verbiest
 14/11 Ilian, zoon van Evelien Van Opstal en Jim Lievens
 15/11 Alexia, dochter van Angelica Ion en Pieter Vandezande
 15/11 Leni, dochter van Sara Luyckx en Ken Melis
 16/11 robbe, zoon van Annik Bosmans en Johan Aerts
 23/11 Emma, dochter van Lynn Vermeulen en David Cornelissen
 24/11 Yorben, zoon van Kelly Branders en Andy Dieltjens
 26/11 Laura, dochter van Evi Bertels en Wesley Verreydt
 27/11 Warre, zoon van roselien Lathouwers en Keijo Daman
 27/11 Emel, dochter van Heidi Huysmans en Ercan Arik
 27/11 Elif, dochter van Heidi Huysmans en Ercan Arik
 27/11 Julie, dochter van Jessy Fauvarque en Erik Van Genechten
 30/11 Isabella-Marie, dochter van Yaneth Hurtado Ortiz en 
  Patrick Van Dessel

 Overlijdens
 03/11 Yvonne Huypens (86), weduwe van Gaston Bellens
 09/11 Gustaaf Tegenbos (78), echtgenoot van Paula Geeraerts
 11/11 Maria Torfs (95), weduwe van remigius Laureys
 12/11 Josepha Geeraerts (86), weduwe van Andreas Schoors
 15/11 Simonne robert (87), weduwe van Aloïs De Groof
 15/11 Eugeen Baeten (99), weduwnaar van Maria Smets
 16/11 François Van Geel (87), weduwnaar van Maria Haxelmans
 18/11 Jan De Cleyn (87), weduwnaar van Julia renders
 18/11 Elza Florus (85), echtgenote van Josephus Campo
 19/11 Alfons Meulemans (89), echtgenoot van Maria Maes
 21/11 Josephus De reyck (95), weduwnaar van Maria Verelst
 21/11 Karel Selis (74), echtgenoot van Christiana Dom
 23/11 Elisabeth Ingenhoven (72), echtgenote van Willy Cavens
 24/11 Georgette Van Grieken (83), echtgenote van Lodewijk Baum
 24/11 Maria De Doncker (66)
 26/11 Maria ryken (85), weduwe van Jan Bellens
 28/11 Joannes Van Doninck (79), echtgenoot van Louisa Wuyts
 28/11 roger Michiels (66), echtgenoot van Lucienne Geerinckx
 29/11 Anna Hermans (79), weduwe van Simon Van Nueten
 01/12 Willy Deckers (60), echtgenoot van Christiana römer
 01/12 Ludovicus Caers (90), echtgenoot van Leonia Pauwels
 03/12 Jozef Peeters (81), weduwnaar van Anna Horemans
 04/12 Maria Pelsmaekers (82), weduwe van Karel Dom

 Huwelijksaankondigingen
 Nick Weyns (Herentals) en Tabuena Perez (Herentals)
 Matthijs Bellemans (Herentals) en An Luyten (Herentals)
 Pieter Van roy (Westerlo) en Yentl Van Orshaegen (Herentals)
 Andrei Bucataru (Herentals) en Oana Nechifor (roemenië)
 Nele Leirs (Herentals) en Lore Hannes (Herentals)

 Huwelijken

 Dirk Gabriël (Herentals) en Monique De Bruyne (Herentals)
 Dieter De l’arbre (Olen) en Valérie Van de Wiele (Olen)
 Koen Hendrickx (Herentals) en Mieke Göllner (Herentals)
 Pascal Van Hattem (Herentals) en Christina Verheijen (Herentals)
 Nick Janssens (Herentals) en Nathalie Vermylen (Herentals)
 Albert Peffer (Antwerpen) en Agnes riemer (Herentals)
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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 Algemeen Welzijnswerk,   
CAW De Kempen, Hofkwartier 23 014-21 08 08 

Child Focus 116000

Contact Center Personen met een handicap 0800-987 99

deN Babbelhoek 0472-22 86 71 
praatgroep Nederlands voor anderstaligen 014-22 17 81

Den Brand 014-84 12 00
dagbesteding voor mensen met een handicap

De Dorpel, Sint-Waldetrudisstraat 37 014-21 40 73

De Fakkel 0487-99 06 23 
vereniging waar armen het woord nemen 014-21 40 73

Diabetes Infolijn 0800-96 333

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 23 014-21 08 08

Tele-onthaal 106

Vertrouwensartsencentra 02-533 12 11

Vlaamse wegentelefoon 0800-122 66

Ziekenvervoer (niet dringend)  105

Zit Stil (ADHD)  03-830 30 25

drInGende HULP

Brandweer 100 of 112

Ziekenwagen 100

Politie 101

Antigifcentrum 070-245 245

Gasgeur 0800-65 065

WaCHtdIenSten

Apothekers 0900-10 500
 www.apotheek.be

Huisartsen

Huisartsenwachtpost Herentals - Nederrij 99 014-22 22 00

Morkhoven en Noorderwijk 014-54 83 83

Tandartsen 090-33 99 69

Stadsdiensten  014-28 50 50 

Administratief centrum - Augustijnenlaan 30 fax 014-21 78 28

Belastingen - Belgiëlaan 31 02-575 82 60

Bibliotheek - Gildelaan 13 014-85 97 50

BLOSO-centrum - Vorselaarsebaan 60 014-85 95 10

Brandweer - Oud-Strijderslaan 1 014-25 82 10

Compostmeesters 014-28 50 50

Cultuurcentrum ’t Schaliken - Grote Markt 35 014-28 51 30

Defecten aan de openbare verlichting 0800-6 35 35 

De Lijn 070-220 200

bpost - Belgiëlaan 51 022-012 345

Diftarinformatielijn 0800-97 687

Hummeltjeshof - Augustijnenlaan 22 014-23 17 18

Jeugddienst - Stadspark z/n 014-21 21 86

Kringwinkel Zuiderkempen - Lierseweg 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
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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 (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

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.
-  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
Gesloten op maandag 26 december

09.00-12.00

17.00-19.30

09.00-12.00
13.30-16.00

09.00-12.00 09.00-12.00
13.30-16.00

09.00-12.00
13.30-16.00

CC ’t SCHaLIken
Gesloten op maandag 26 december

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 zondag 25 en maandag 26 december 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 14.00-17.00

10.00-12.00

BIBLIOtHeek nOOrderWIJk
Gesloten op zondag 25 december

14.00-16.00 18.00-20.00 10.00-12.00

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

JeUGddIenSt
Gesloten op maandag 26 december

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 zaterdag 24 december tot en met  
zaterdag 31 december

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 maandag 26 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
Gesloten op maandag 26 december

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 zaterdag  
7 en 21 
januari  

open van  
9 tot 12 uur

tOerISme HerentaLS
Gesloten op maandag 26 december

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

StedeLIJke WerkPLaatS
Gesloten op maandag 26 december

08.00-12.00
12.30-16.00

08.00-12.00
12.30-16.00

08.00-12.00
12.30-16.00

08.00-12.00
12.30-16.00

08.00-12.00
12.30-16.00

Het netePark
De zwembaden zijn gesloten op zaterdag 24, zondag 25 en zaterdag 31 december 2011 en op zondag 1 januari 2012. Van 26 december 2011 tot en met 8 januari 2012 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. 

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

OPenInGStIJden SCHaatSBaan

SCHaatSBaan BLOSO 09.00-12.00
13.30-16.00

09.00-12.00
13.30-16.00

09.00-12.00
13.30-16.00
18.30-21.00

09.00-12.00
13.30-16.00

09.00-12.00
13.30-16.00
17.30-20.30

14.00-16.00
16.30-18.30 
19.00-20.30

10.00-12.00
13.30-15.00 
15.30-17.00
17.30-19.00


