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Verkeershinder door herstelling E313
Einde februari start het Vlaams Agentschap Wegen en Verkeer (AWV)
met de voorbereiding van een grote herstelling van het wegdek van
de E313. Het AWV breekt ongeveer zeven kilometer asfalt op om
het te vervangen door beton. De werfzone ligt tussen Herentals en
Massenhoven. Deze voorbereidingen hebben lokale verkeershinder
tot gevolg.
Het AWV werkt ook aan de brug van de E313 over de Herenthoutseweg. De Herenthoutseweg is daarom vanaf einde februari tot einde
maart ter hoogte van de brug afgesloten. De omleiding loopt via Toekomstlaan, Diamantstraat en Atealaan. Voor de fietsers is er een omleiding via de oude spoorbrug onder de E313. De verkeerslichten ter
hoogte van Henrad worden tijdens deze werkzaamheden uitgezet.
De echte herstelling start in april en moet afgelopen zijn einde augustus. Deze werkzaamheden zullen voor ernstige verkeershinder
zorgen. Om de werkperiode zo kort mogelijk te maken, wordt er de
klok rond gewerkt. Het verkeer richting Antwerpen zal via de middenberm oversteken naar de rijbaan richting Hasselt. Er blijven in
elke richting twee versmalde rijstroken open. U moet uw snelheid
beperken tot 70 kilometer per uur. De eerste twee maanden zijn de
op- en afritten van Herentals-Industrie afsloten, de volgende twee
maanden die van Herentals-West (Grobbendonk). Dit gebeurt uit

veiligheidsoverwegingen. Ook op de E34 worden maatregelen genomen. De vrije busstrook naar Antwerpen, die normaal in Zoersel
(oprit 20) begint, zal al in Lille (oprit 21) beginnen.
Meer informatie: www.wegenenverkeer.be

voorwoord...

deze maand

Licht aan het begin van de tunnel
De stad Herentals vraagt het Vlaams Gewest al langer om het kruispunt aan
Wellens op de ring aan te pakken, en de spoorwegovergangen op de Poederleeseweg en de Lichtaartseweg te ondertunnelen. Deze verkeersknoop
is al enkele jaren een echte probleemzone, met files, onveilige fietspaden en voortdurend gesloten
slagbomen die de doorstroming blokkeren. Zeker sinds de heraanleg van het kruispunt aan PrimaLux (het vroegere verkeersknelpunt) is het probleem verschoven naar het kruispunt Wellens.

Wetenswaard
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Wereldtals
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We hebben nu een doorbraak verkregen in het overleg met het Vlaams Gewest, de beheerder van
wegen. Want de ringlaan, de Poederleeseweg en de Lichtaartseweg zijn gewestwegen, geen gemeentewegen. Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) is bereid de studies op te starten om de
ondertunneling van de spoorwegovergangen te onderzoeken. Het AWV erkent dat dit knelpunt
opgelost moet worden om de bereikbaarheid van Herentals te waarborgen, en om de stationsomgeving in de toekomst vlot bereikbaar te houden. Het AWV stapt nu als volwaardige partner in het
studieconsortium dat de heraanleg van de stationsomgeving voorbereidt, en neemt de ringlaan
voor haar rekening. De andere partners in dit samenwerkingsverband zijn de stad, De Lijn, de NMBS
en Infrabel. Ook Infrabel wil de spoorwegovergangen op de Poederleeseweg en de Lichtaartseweg
vervangen door tunnels.

Programma cc 't Schaliken

Na vele jaren aandringen, is Vlaanderen overtuigd van het probleem op het kruispunt aan Wellens,
én zijn ze bereid om te investeren in een oplossing. Weliswaar eerst nog in een studieopdracht,
maar dit is een logisch begin van elke oplossing. Het zal nog enkele jaren duren eer men aan de
infrastructuurwerken begint, maar de trein is nu vertrokken. De gemeenteraad heeft het contract
met Vlaanderen ondertussen al goedgekeurd. Voor de toekomst is dit voor Herentals immers een
cruciaal dossier.
Uw burgemeester,
Jan Peeters
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wetenswaard
Tweedehands? Eersteklas!
Textielafhaling door de Kringwinkel

stads
krant

Uw herbruikbaar textiel is kostbaar. Het creëert immers honderden zinvolle banen voor mensen die het wat moeilijker hebben op de gewone arbeidsmarkt. Door uw textiel mee te geven
met de Kringwinkel levert u ook uw bijdrage aan deze sociale economie. Viermaal per jaar
krijgt u een oranje textielzak in uw brievenbus. In die plastic zak kunt u herbruikbaar textiel
als kleding, huishoudtextiel en schoenen steken. De ophalingen voor textiel vinden plaats op
donderdag 8 maart, donderdag 7 juni, donderdag 6 september en donderdag 6 december. U
vindt deze data ook terug op uw afvalkalender, met het icoontje van een T-shirt.
Hebt u andere goederen die u wil afdanken? Bel dan naar de Kringwinkel (015-23 73 93) of surf
naar www.dekringwinkelzuiderkempen.be.
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Aankondigingen voor de Stadskrant van april
2012 moeten uiterlijk op donderdag 1 maart
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.

Doe mee met Ecobouwers Basis
De Bond Beter Leefmilieu organiseert dit jaar de campagne Ecobouwers Basis en heeft daarvoor uw hulp nodig. Hebt u een geïsoleerd dak, superisolerende beglazing of een hoogrendementsketel? Stel dan uw huis open tijdens de open dagen in oktober. Zo kunt u uw ervaringen
doorgeven aan mensen uit de buurt die deze ingrepen nog moeten uitvoeren. Schrijf u in op
www.ecobouwers.be/basis en u krijgt een gratis krat Primus-pils en twee Primus-bierglazen.
De Bond Beter Leefmilieu is ook op zoek naar energiemeesters die de rol van lokaal contactpersoon vervullen voor de openstellers uit de buurt. Hebt u een hart voor mensen en voor energiebesparing? Geef u dan vóór 15 mei op om energiemeester te worden bij Ecobouwers Basis. Naast een
opleiding krijgt elke energiemeester een mooi cadeau als waardering voor zijn of haar engagement.
Meer informatie: Johan Niemegeers, medewerker doelgroepenwerking Bond Beter Leefmilieu,
tel. 02-282 17 47, johan.niemegeers@bblv.be, www.ecobouwers.be/basis

Infoavond over faalangst bij kinderen
Op donderdag 15 maart kunt u een infoavond bijwonen over faalangst bij kinderen. Ilse Dewitte,
orthopedagoog en gedragstherapeut, reikt u enkele tips aan om faalangst te voorkomen en vertelt u wat u kunt doen als u merkt dat uw kind moeilijkheden heeft bij het omgaan met angsten. De infoavond vindt plaats in de cafetaria van Loket Zorg en Gezondheid (Molenstraat 56 in
Herenthout) van 20 tot 22 uur. De toegang is gratis, maar u moet zich wel inschrijven. De infoavond is een organisatie van de Gezinsbond Herenthout en de Intergemeentelijke Samenwerking OCMW’s Middenkempen (ISOM).
Meer informatie en inschrijvingen: An Van Mechelen, tel. 014-50 27 76,
an.vanmechelen@herenthout.be, www.groeimee.be/dossiers/faalangst

Preventiecampagne tegen baarmoederhalskanker
Baarmoederhalskanker is een veel voorkomende kanker bij vrouwen tussen 25 en 65 jaar. Als
u de kanker tijdig ontdekt, is de kans op genezing 100 procent. Daarom moet u om de drie jaar
een uitstrijkje laten nemen. Is uw laatste uitstrijkje drie jaar of ouder, of hebt u nooit eerder een
uitstrijkje laten nemen, dan krijgt u binnenkort een brief en een geel formulier in de bus. Neem
het formulier mee naar uw huisarts of gynaecoloog en laat een uitstrijkje maken. Het formulier
deponeert u in de speciale brievenbussen die u vindt in het administratief centrum (Augustijnenlaan 30), Toerisme Herentals (Grote Markt 35), de bibliotheek (Gildelaan 13) en het Netepark
(Vorselaarsebaan 56). U kunt uw formulier ook rechtstreeks opsturen naar het Provinciaal Instituut voor Hygiëne, Kronenburgstraat 45, 2000 Antwerpen.
Meer informatie: dienst preventie, administratief centrum, Augustijnenlaan 30, tel. 014-28 50 50
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Vzw Toerisme Herentals zoekt nieuwe medewerkers
De vzw Toerisme Herentals is een ploeg
vrijwilligers die zich, samen met de dienst
toerisme van de stad, inzet voor de ontwikkeling van het toerisme in onze stad.
De vzw ondersteunt de initiatieven van de
stad en werkt zelf ook allerlei activiteiten
uit. Toerisme Herentals is op zoek naar enthousiastelingen die de handen uit de mouwen willen steken, letterlijk en figuurlijk.
Jong of oud, man of vrouw, iedereen die
gemotiveerd is om zijn steentje bij te dragen, is welkom. U kunt uw gemotiveerde
kandidatuur voor 14 maart per brief indienen bij Toerisme Herentals, Grote Markt 35, 2200
Herentals, of per mail via toerisme@herentals.be.
Meer informatie:
dienst toerisme, Grote Markt 35, tel. 014-21 90 88

Nieuwe voetpaden in zes straten
Het stadsbestuur blijft ook in 2012 extra aandacht besteden aan het onderhoud van de stedelijke voetpaden. De stad stelt daarom dit voorjaar nog een aannemer aan voor onderhoudsen herstellingswerkzaamheden aan de voetpaden van de Olenseweg, Hellekensstraat, RodeKruisstraat, Krakelaarsveld, Bolwerkstraat en Vestingstraat. Het onderhoud van deze straten
is het meest dringend. Dit blijkt uit een controle van de technische dienst en uit meldingen van
burgers. De geraamde kostprijs bedraagt 400.000 euro. Als alles volgens de planning verloopt,
starten de werkzaamheden nog in het voorjaar.
Meer informatie:
technische dienst, administratief centrum, Augustijnenlaan 30, tel. 014- 28 50 50

Bescherm uw woning tegen inbraak
Ondanks alle inspanningen van de politie zit het aantal woningbraken in onze regio de laatste
jaren opnieuw in een stijgende lijn. In 2011 waren er 110 woninginbraken tegenover 82 in
2010. Eind vorig jaar was er nog een piek met 18 inbraken in november en 13 in december. U
kunt samen met de politie heel wat ondernemen om inbraak te voorkomen. Als u uw woning
wilt beveiligen, geeft de politie u gratis anti-inbraakadvies. U kunt ook de politie laten weten
wanneer u op vakantie gaat. De politie en de gemeenschapswachten houden uw woning gratis
in de gaten tijdens uw afwezigheid. U vindt de aanvraagformulieren voor het anti-inbraakadvies en het woningtoezicht op de website van de politie of op het politiekantoor. Neem ook
eens een kijkje op www.veiligewoning.be en www.testjewoning.be. Op deze websites van de
federale overheid vindt u meer informatie over de beveiliging van uw woning.

Politie kijkt toe op gebruik parkeerkaart
De politie zal de volgende maanden regelmatig toezicht houden op het correct gebruik van
de nieuwe bewonerskaart. Telkens in een sector de nieuwe parkeerkaart wordt ingevoerd,
krijgen overtreders een maand lang een waarschuwing. Na die maand schrijft de politie
boetes uit. De vroegere, gele bewonerskaarten blijven geldig tot hun vervaldag maar zijn
enkel bruikbaar in de straat waarvoor ze zijn afgeleverd.
Meer informatie:
politiezone Neteland, Molenvest 23, tel. 014-24 42 00,
info@politieneteland, www.politieneteland.be

Wegwijs
voor personen
met een handicap
De vereniging voor personen met een
handicap (VFG) houdt op maandag
26 maart een infosessie over invaliditeit. U komt meer te weten over de
verschillende aspecten van invaliditeit
en leert welke diensten er voor u van
belang zijn. De sessie vindt plaats in
de benedenzaal van het administratief
centrum van 14 tot 16 uur.
Meer informatie en inschrijvingen:
VFG Antwerpen,
tel. 03-285 43 20,
antwerpen@vfg.be

Symposium vrouwelijk
leiderschap
Op 8 maart vindt in de Plantijn
Hogeschool (Lange Nieuwstraat 101,
Antwerpen) een symposium plaats
over vrouwelijk leiderschap. Sprekers
zijn onder meer Monica De Coninck
en Peter Meier. Het symposium gaat
in op vragen als: wat is vrouwelijk leiderschap, hoe gaan we om met quotaregelingen, en: hoe kunnen we meer
vrouwelijke bestuurders in organisaties
aantrekken? Het symposium is een mix
van getuigenissen van vrouwelijk leiderschap, toelichtingen van wetenschappelijk onderzoek en een panelgesprek.
Het symposium is gratis, maar u moet
wel vooraf inschrijven.
Meer informatie:
lieve.vanroey@admin.provant.be

Week van de Diëtist
Van 19 tot 24 maart vindt de Week van
de Diëtist plaats. Het thema van dit jaar
is de kracht van zuivel. U kunt dan in
het AZ Sint-Elisabeth terecht voor gratis advies bij de dietist. U bent welkom
tussen 19 en 23 maart voor een gratis
en vrijblijvend kennismakingsgesprek.
Daarvoor maakt u vooraf een afspraak
via 014-24 60 94 (elke werkdag tussen
13 en 16 uur). U kunt ook een infostand
bezoeken met uitleg over zuivel en voeding.
Meer info: www.vbvd.org
maart 2012
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WERELDTALS
Herentals wordt opnieuw Wereldtals
In maart en april haalt Herentals de wereld in huis. Een maand lang spoort de Herentalse derdewereldraad verenigingen, organisaties en scholen
aan om een activiteit rond het thema Noord-Zuid te organiseren. Wereldtals is de noemer waaronder alle activiteiten van de deelnemers gebundeld
zijn. De pijlers van Wereldtals zijn respect, verbondenheid en diversiteit. Zo kunt u, dicht bij huis, kennismaken met andere culturen, gewoonten en
gebruiken. Een kijkje in het anders-zijn kan uw leven rijker en waardevoller maken.
Op zaterdag 10 maart gaat Wereldtals officieel van start. De Wereldtalsvlag gaat dan omhoog onder luide muziek van de Herentalse harmonieën.

Programma
Vrijdag 2 maart
Koffiestop
Verkoop Wereldwinkelkoffie aan de Colruyt en op de vrijdagmarkt.
Een initiatief van Technisch Instituut Scheppers.

Zondag 11 maart
Fairtradebeurs met gratis proevertjes
Jeugdhuis 10R20 (Grote Markt 41) – van 14 tot 17 uur, toegang gratis

Dinsdagen 13, 20 en 27 maart,
dinsdagen 3, 10, 17 en 24 en zaterdag 14 april
deN Babbelhoek
Huis van het Nederlands (Fraikinstraat 38) – van 12.30 tot 15 uur, toegang gratis
Gezellig Nederlands praten voor anderstaligen, vooral asielzoekers.
Kom eens een praatje slaan. Het is leerrijk voor iedereen.

Woensdag 14 maart
Kooksessie met wereldwinkelproducten
zaal Sint-Antonius (Kapucijnenstraat) – 19 uur
Een initiatief van KWB Herentals.

Woensdag 14 maart
Op reis in Guatemala
Lakenhal – 20 uur, toegang gratis
Getuigenis door Janna Janssens over een inleefreis in Guatemala. Een
vertelling in geuren en kleuren. Een initiatief van Broederlijk Delen.

Donderdag 15 maart
Smakelijk Eten
ACV-gebouw (Kerkstraat 32) – 19.30 uur, toegang gratis
Een film over de herkomst van ons voedsel.
Een initiatief van ACV.

Donderdag 15 maart
The Corporation
Cc ’t Schaliken – 20 uur, toegang gratis
Een Canadese documentaire uit 2003 over de kritische gelijkstelling
van een moderne handelsvennootschap en een persoon. Een initiatief
van Groen Herentals.

Zaterdag 17 maart
Op stap in Brussel
Vertrek aan het NMBS-station van Herentals om 13 uur, 6 euro
Verkenning van de sporen van het koloniale Congo en de Matongéwijk.
4
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Vrijdag 23 maart
Fairtradekookles
Leskeuken Francesco Paviljoen (Bovenrij 20) – 20 uur, toegang gratis
Fairtradekookles met Adrienne Larmuseau. Heerlijke gerechten met
biologische seizoensgroenten uit de groentemand, Wereldwinkelproducten en biovlees. Deelnemen kost 6 euro. Velt-leden, leden van het
Voedselteam en houders van een Vrijetijdspas betalen 2,50 euro. Een
initiatief van Velt. Meer informatie en inschrijvingen: Herman Rombouts, hermanblanche.rombouts@pandora.be, tel. 014-51 76 73

Maandag 26 maart
Infoavond over de situatie in Palestina
ACV-gebouw (Kerkstraat 32) – 20 uur, toegang gratis
Paul Van de Vel vertelt over zijn ervaringen in Palestina. Een initiatief
van KWB Herentals.

WERELDTALS
Dinsdag 27 maart
Praatcafé
De Dorpel (Sint-Waldetrudisstraat 39) – 19 uur
Vrijwilligster Marianne vertelt over haar reis naar Ghana. Mercy, medewerkster in de keuken,
maakt een Ghanees gerecht klaar.
Toegang gratis, maar inschrijven verplicht via vzwdefakkel@gmail.com.

Vrijdag 30 maart
Een eerlijke lunch
Leskeuken Francesco Paviljoen (Bovenrij 20) – 20 uur
Met de ecosmos kunt u voortaan ook genieten van een eerlijke lunch. De ecosmos is een
biologisch broodje vol met seizoensgebonden groentecreaties. Deelnemen kost 4 euro,
Velt-leden betalen 2,50 euro. Meer informatie en inschrijvingen: Herman Rombouts,
hermanblanche.rombouts@pandora.be, tel. 014-51 76 73

Van zondag 1 tot zondag 15 april
Een spel rond Pasen in verschillende godsdiensten
Hidrodoe (Haanheuvel): 7,50 euro / 5,50 euro (kinderen en 60+)

Donderdag 5 april
Food Inc.
Cc ’t Schaliken – 20 uur, toegang gratis
Amerikaanse documentaire over het onderzoek naar industriële landbouw in de VS. Een initiatief
van Groen Herentals.

Zondag 8 april
Muntententoonstelling
Zaal Sint-Antonius (Kapucijnenstraat) – van 8.30 tot 12 uur, toegang gratis
Muntententoonstelling met munten uit Noord-Europa en Zuid-Afrika. Een initiatief van
Numismatica Herentals.

podium
Jong Geweld
Theater-doe-weekend
voor jongeren
van 10 tot 18 jaar
Jeugdtheateratelier Theaterling organiseert op 21 en 22 april de tweede editie van Jong Geweld. Dit theater-doeweekend verloopt in samenwerking
met de jeugddienst, cc ’t Schaliken en
OpenDoek amateurtheater. Het hele
weekend kunnen jongeren deelnemen
aan actieve, kunstzinnige workshops
en zijn er theatervoorstellingen en flitsende dance- en dj-battles. Al dit moois
vindt plaats in cc ’t Schaliken op de
Grote Markt. Inschrijven voor de workshops, toonmomenten en theatervoorstellingen kan online vanaf 1 maart via
www.jeugddienstherentals.be.
Deelname is volledig gratis. Alleen voor
de voorstelling Teenage Riot op zaterdagavond moet u betalen. U kunt de tickets reserveren bij cc ’t Schaliken. Toegang: 10 euro / 8,50 euro (-26/+55 jaar)

Zondag 15 april
Congolees koken
Zaal 't Hof (Grote Markt) - 14.30 uur, 5 euro
Congolees koken met Elisabeth Sekananbo van vzw Amuka. Info via liesbethleysen@hotmail.com

Vrijdag 20 april
Pompoen! Paukenslag!
Kasteel Le Paige (Nederrij 135) - 20 uur, toegang gratis
Poëzie en taart, literatuur en koffie, … Kollectief Maksimaal schenkt u eerlijke dranken en lokale
hapjes op een bedje van gulle woorden. U kunt ook een avondbezoek brengen aan de expo Fragment, die op dat moment in het kasteel loopt.

Zaterdag 21 april
Quiz ten voordele van vzw Afractie
Sint-Jozefsinstituut (Burchtstraat 14) – 19.30 uur, 15 euro / ploeg
Algemenekennisquiz ten voordele van Afractie, dat de werking van een weeshuis voor straatkinderen in Dakar steunt.

Vrijdag 27 april
Wereldtalsquiz
Zaal ’t Hof (Grote Markt) – 20 uur, deelnemer: 3 euro, toeschouwer gratis
Wereldtalsquiz met speciale vragen binnen het thema Noord-Zuid. Een initiatief van Curieus.

Zaterdag 28 april
Wereldtalsconcert Music Band Avanti
Zaal ’t Hof (Grote Markt) – 20 uur, 4 euro
Concert met muziekstukken en commentaar over Noord-Zuid.

Van zaterdag 10 maart tot vrijdag 4 mei
Fotosessie
Fotoclub Anthony is een socioculturele fotoclub die de kunst en de techniek van het fotograferen
aanleert. De leden maken foto’s van de Wereldtals-activiteiten.

Jonge podiumschrijvers
in de bib
Vijf woensdagavonden op rij kunt u in
verschillende bibliotheken in de regio
genieten van de voorrondes van Frappant TXT, de text-on-stagewedstrijd
van de provincie Antwerpen en Creatief Schrijven vzw. Frappant TXT staat
garant voor sfeervolle literaire avonden
waar u een nieuwe lichting schrijftalent kunt ontdekken. Op woensdag 21
maart komt deze voorstelling naar de
bibliotheek van Herentals. Op het podium staan dan onder meer Tom Driesen,
Wim Paeshuyse en Charlotte Van den
Broeck, drie jonge schrijvers die poëzieliefhebbers ongetwijfeld kennen van
de jaarlijkse Gedichtendag in Herentals.
De muziek is van Joen Van Gossem. Hij
speelt meeslepende popsongs met een
rauw blueskantje. De voorstelling start
om 20 uur, de toegang is gratis.
Meer informatie: www.frappanttxt.be
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PROGRAMMA CC 'T SCHALIKEN
LITERAIR FESTIVAL SPRAAK WATER
Hoe ziet de wereld eruit in 2032?
Zaterdag 17 maart om 20 uur
in de schouwburg
Hoe ziet de wereld eruit in 2032? Dat is de vraag die auteurs, een wetenschapper, een comedian en een illustrator onder handen nemen tijdens de tweede editie van
Spraakwater. Maak u op voor een autobiografie van hun
en uw toekomst. Saskia de Coster heeft een aantal gasten
uitgenodigd die hun ongezouten mening over de toekomst
geven. De Brusselse muziekgroep Mastercab staat in voor
de futuristische kippenvelmomenten.

Theater Stap en Kaaiman
Poppemie
Donderdag 29 maart om 20 uur
in de schouwburg
Inleiding om 19 uur

Saskia de Coster is auteur van Eeuwige roem en Dit is van mij. Ze is opiniemaakster bij
De Morgen en treedt nu ook op als toekomstvoorspeller voor Herentals.
Franca Treur (auteur) – performance
Joost Vandecasteele (auteur, columnist en comedian) – stand-up comedy en interview
Peter Verhelst (dichter, romancier en theatermaker) – performance
Jean-Jacques Cassiman (professor genetica en onderzoeker) – interview
Eva Mouton (auteur en illustratrice bij DSweekblad) – illustraties en interview
Jeroen Theunissen (dichter en romancier) – performance
Marian Donner (auteur en publiciste NRC Handelsblad) – performance
Mastercab (elektropop) – groep rond Stan Nieuwenhuis en Elke Jacobs
Toegang:
10 euro / 8,50 euro (-26/+55 jaar)

Dj-set Tim Vanhamel
Dj en muzikant
(Millionaire, Broken Glass Heroes)
Van 22.30 tot 00.15 uur in de foyer
Toegang: gratis

Doorlopend
Aging Machine – interactieve installatie waarmee u kunt zien hoe u er op uw zeventigste uit
zult zien.

Mich Van Eysendeyk
Zaterdag 3 maart tot en met zondag 25 maart
Open op woensdag, donderdag, vrijdag, zaterdag en
zondag van 14 tot 17 uur
Lakenhal
We leven in een snel evoluerende maatschappij, waarin ons netvlies overspoeld wordt door beelden. Het
ontvangen, kanaliseren en verwerken van deze beeldenstroom vergt heel wat van ons brein. De kunstwerken van Mich Van Eysendeyk zijn een gefilterde
en gekleurde weergave van deze beeldmaatschappij.
Van Eysendeyk gebruikt een mengeling van technieken
en gebruikt diverse materialen. Deze Herentalsenaar
werkte als graficus bij het Frans Masereel Centrum in
Kasterlee. Hij ontwierp decors en stelde tentoon in
binnen- en buitenland. De toegang is gratis.
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Regisseur Heidi De Feyter vertrok van
de vraag waar jongeren mee bezig
zijn als ze over hun toekomst denken.
Zij onderzocht wat de gelijkenissen
zijn tussen jongeren met en jongeren
zonder handicap. Hebben zij dezelfde
verwachtingen? Waar schuren hun
toekomstbeelden? De jongeren verzamelden materiaal uit hun eigen leven.
Ze kwamen uit bij relaties en de kinderwens. Poppemie is een samenwerking tussen Theater Stap en Kaaiman,
de broedplaats voor jonge acteurs en
theatermakers van cc de Warande.
Toegang: 10 euro / 8,50 euro (korting)
/ 7 euro (abo)

JackoBond
Als ik van u was
Vrijdag 30 maart om 20 uur
in de schouwburg
JackoBond is goed op weg om een
gevestigde waarde in de Nederlandstalige muziekwereld te worden. Zij bevestigde haar status met haar tweede
album Als ik van u was. Noem het moderne kleinkunst als u wilt, op zoek
naar de schoonheid in het banale van
iedere dag. De bloedeerlijke liedjes
zijn geschreven door singer-songwriter
Riet Muylaert.
Toegang:
14 euro / 12,50 euro (korting) / 11 euro
(abo)

PROGRAMMA CC 'T SCHALIKEN
UITVERKOCHTE VOORSTELLINGEN

EXPO

De Frivole Framboos - Terra Rare
Vrijdag 2 maart en zaterdag 3 maart om 20 uur in de schouwburg

Kamerorkest arc-en-ciel o.l.v. Herman Engels - Filmmuziek
Vrijdag 9 maart om 20 uur in de schouwburg

Jef Neve en Liebrecht Vanbeckevoort - If Mozart and Monk were Brothers
Donderdag 22 maart om 20 uur in de schouwburg

FILM
Wijziging filmprogramma

Tjen Meylemans
A Private Collection
LVVB, het niet-gemaakte
werk
Zaterdag 25 februari tot en met
zondag 18 maart
Open op woensdag, donderdag,
vrijdag, zaterdag en zondag
van 14 tot 17 uur
Le Paige

Door een wijziging in de uitgiftedatum van de film is het niet mogelijk La piel que habito in februari te vertonen. De vertoning van deze film verschuift naar 27 maart. Op 28 februari staat
Melancholia op het programma.

Melancholia
Dinsdag 28 februari om 20 uur in de schouwburg
In een indrukwekkende proloog stormt de planeet Melancholia af op de Aarde. Daarna blikt de
film terug op de laatste dagen voor de botsing. Tijdens haar trouwfeest begint Justine, in een
zware aanval van neerslachtigheid, te twijfelen over haar huwelijk. Haar zus Claire ontfermt
zich over haar, maar naarmate de film vordert, wordt Justine steeds rustiger en raakt de stabiele Claire in paniek.
Toegang: 5 euro / 3,50 euro (korting)

La piel que habito
Dinsdag 27 maart om 20 uur in de schouwburg
De alom geprezen plastisch chirurg Ledgard is geobsedeerd door het aanmaken van een nieuw
soort huid. Die had zijn vrouw kunnen redden toen zij fatale brandwonden opliep in een autoongeval. Om zijn doel te bereiken, overschrijdt hij de ethische grenzen door menselijke proefkonijnen te gebruiken. Regisseur Almodóvar bestempelt La piel que habito als een horrorfilm
zonder de kreten en de schokeffecten.
Toegang: 5 euro / 3,50 euro (korting)

Midnight in Paris
Woensdag 28 maart 2012 om 14.30 uur in de schouwburg
Gil, een succesvol scriptschrijver in Hollywood, heeft moeite met zijn eerste boek. Hij brengt
met zijn verloofde Inez en haar ouders een bezoek aan Parijs. Als hij op een nacht alleen door
de straten dwaalt, stapt hij plots op magische wijze het Parijs van de jaren twintig binnen. Hij
ontmoet er zijn literaire en muzikale helden.
Toegang: 5 euro / 3,50 euro (korting)

Info en tickets:

Na omzwervingen met tentoonstellingen over zowat de hele wereld is
Tjen Meylemans opnieuw te gast in
zijn geboortestad. Hij exposeert na
25 jaar weer met groot, nieuw werk in
Herentals. Meylemans wist, als vaste
waarde van de Antwerpse kunstscène, een belangrijke plaats in de
hedendaagse schilderkunst te veroveren. Zijn werk nam de voorbije 25 jaar
een prominente plaats in in verscheidene musea en privéverzamelingen.
Wij nodigen u uit om kennis te maken
met het bijzondere werk van onze
stadsgenoot.
De toegang is gratis.
De tentoonstelling loopt in samenwerking met vzw Ter Vesten.

Cc ’t Schaliken, Grote Markt 35, Herentals
cultuurcentrum@herentals.be, www.schaliken.be, tel. 014-28 51 30
maart 2012
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JEUGD
Grabbelen tijdens de paasvakantie
De wereld door een gekleurde bril
& Sprookjesland
Van maandag 2 tot vrijdag 6 april en van dinsdag 10 tot vrijdag 13 april
nemen de Grabbelpassers een duik in een dubbel aanbod. Voor de
paasvakantie zullen de activiteiten in twee thema’s verlopen! Tijdens
De wereld door een gekleurde bril gaan we over de figuurlijke landsgrenzen heen en maken we kennis met andere culturen. In het thema
Sprookjesland doorbreken we de grenzen van onze fantasie.
Het volledige programma verschijnt op www.jeugddienstherentals.be. De inschrijvingen starten op
maandag 19 maart tussen 17 en 19.30 uur bij de jeugddienst en online (via de website van de jeugddienst) om 17 uur. Vanaf dinsdag 20 maart kunt u ook telefonisch inschrijven. Houd er rekening mee
dat de plaatsen beperkt zijn! Vergeet ook niet dat uw kinderen voor de paasvakantie een Grabbelpas
voor 2012 nodig hebben. Ook die kunt u bestellen via de website van de jeugddienst of bij een bezoekje aan de jeugddienst. Een Grabbelpas voor 2012 kost vier euro.

Plan alvast
uw zomervakantie
In de zomervakantie kunnen kinderen
tussen vijf en veertien jaar spelen en
ravotten op de speelpleinwerkingen
van de stad. Omdat ouders al vroeg
beginnen met de planning van hun zomervakantie, heeft het stadsbestuur
de planning van de verschillende zomerwerkingen vastgelegd. Houd uw
agenda in de aanslag!
• Stedelijke vakantiewerking (Wijngaard): van 2 tot 13 juli, van 23 juli
tot 10 augustus en van 20 tot 24 augustus
• Speelpleinwerking NoMo (Noorderwijk en Morkhoven): van 16 tot 27 juli
en van 20 tot 31 augustus
• Buurtspeelpleinwerking Diependaal:
van 9 tot 27 juli en van 6 tot 24 augustus

ProSWAP paasvakantie
Movieland & discobowlen
Voor de paasvakantie staan er twee ProSWAPactiviteiten gepland. Op donderdag 5 april gaan we
op uitstap naar het fantastische Movieland in Duitsland en op donderdag 12 april spelen we een
partijtje discobowling! Alle informatie over deelnameprijzen en exacte uren staan op de website
van de jeugddienst. Inschrijven kan online vanaf maandag 19 maart om 17 uur. Surf naar www.
jeugddienstherentals.be. Onder het linkermenu staat het ProSWAPlogo. Een klik op deze knop
brengt u naar het juiste inschrijvingsformulier. Op deze manier bestelt u ook een ProSWAPpas.

• Speelbus: van 2 tot 20 juli en van
30 juli tot 17 augustus
Er is geen speelpleinwerking in de
weekends en op 11 juli en 15 augustus.

etro beurs

Buitenspeeldag

R
10 maart:

Op woensdag 28 maart is het in heel Vlaanderen
opnieuw Buitenspeeldag. Die dag hebben kinderen en jongeren zeker geen excuus om binnen te
blijven. In het Stadspark van Herentals, aan de
sporthal in Noorderwijk en op het dorpsplein in Morkhoven kunnen alle kinderen en jongeren
zich van 13 tot 16.30 uur uitleven op springkastelen en leuke sport- en spelactiviteiten. Deelnemen is gratis en inschrijven is niet nodig. Let op: de Buitenspeeldag is geen opvanginitiatief. De
kinderen kunnen vrij in en uit en de animatoren bieden enkel speelgelegenheid aan.

10 MAART: RETRO BEURS IN DE
6 WINKELS VAN DE KRINGWINKEL
ZUIDERKEMPEN
VAN 9.30 U. TOT 17 U.

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

AANKONDIGINGEN
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 wandelingen duren ongeveer twee uur en vertrekken stipt om 14.30 uur. Elke week zijn er ‘trage’
wandelingen voor families met kinderen, ouderen en kinderwagens.
Op zondag 4 maart vertrekt de wandeling aan The Harp (Bovenrij 80). Deelnemers krijgen een
degustatie. Op 11 maart vertrekt de wandeling aan het parochiecentrum van Noorderwijk. Onderweg is er soep. Op zondag 18 maart vertrekt de wandeling aan café In De Nieuwe Viaduct
(Herenthoutseweg 188). De wandelaars krijgen een verrassing. Op 25 maart vertrekt de wandeling aan het Netepark. Ook hier is er onderweg een verrassing. Op 1 april vertrekt de wandeling
aan café Den Beiaard (Grote Markt 19). Bij aankomst is er voor de wandelaars een gratis ijsje. U
vindt de volledige kalender bij de dienst toerisme en op www.uitinherentals.be.

SPORT
Turbozwemmen
tijdens de paasvakantie
Tijdens de paasvakantie kunnen kleuters vanaf drie jaar en kinderen vanaf
vijf jaar terecht in het Netepark voor
zwemlessen. Kinderen die al een diploma van 25 meter schoolslag behaalden, kunnen dan andere zwemstijlen
aanleren of zich vervolmaken. Ook
overlevingszwemmen staat op het programma. Inschrijven kan vanaf maandag 5 maart via www.uitinherentals.be/
zwemlessen.

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

Turen naar vogelkuren
Op zondag 4 maart kunt u met Natuurpunt Nete & Aa turen naar vogelkuren. In de vogelkijkhut
aan Snepkensvijver (Lichtaartseweg 100) helpt een ervaren vogelkijker u tussen 9 en 11 uur naar
vogels te kijken en ze te herkennen. Hiervoor hebt u een vogelgids en een verrekijker nodig. Het
meest gebruikte model van verrekijker is een 8 x 42. Dit model is niet al te groot en zwaar en
heeft een goede lichtsterkte.
Meer informatie:
www.natuurpuntna.be, tel. 014-21 54 12 (Guy), tel. 014-51 61 57 (Julien)

Sportkampen
paasvakantie

Steensculpturen

Tijdens de paasvakantie kunnen kinderen en jongeren vanaf zes jaar op
sportkamp. Twee weken lang kunnen
zij zich uitleven onder begeleiding
van enthousiaste monitoren. Inschrijven kan vanaf maandag 5 maart op
www.uitinherentals.be/sportkampen.
U vindt daar ook meer informatie.

Vitrine, de galerie van de Stedelijke Academie voor Beeldende Kunst Herentals, nodigt u van
harte uit op de tentoonstelling met steensculpturen van Leen Somers. De tentoonstelling, die
loopt van zaterdag 17 maart tot en met woensdag 18 april, opent op woensdag 14 maart om
20 uur. Ze is open op maandag, dinsdag en woensdag van 13 tot 22 uur en op zaterdag van 9
tot 13 uur. Tijdens de paasvakantie (van 1 april tot en met 15 april) kunt u de tentoonstelling
niet bezoeken.
Meer informatie:
Stedelijke Academie voor Beeldende Kunst, Markgravenstraat 77, tel. 014-28 51 55,
academie.beeldende.kunst@herentals.be, www.uitinherentals.be/kunstacademie

Gezondheidswandelingen
Elke dag wandelen kan wonderen doen voor uw gezondheid. Elke dinsdag en woensdag
vertrekt om 10 uur aan het administratief centrum een rustige wandeling van een half uur. Als
u liever een uur goed doorstapt, kunt u elke maandag en woensdag om 10 uur terecht
aan de ingang van het Netepark. Trek comfortabele schoenen aan en doe enkele opwarmingsoefeningen voor u vertrekt. De wandelingen zijn gratis en worden begeleid door vrijwilligers. Op feestdagen zijn er geen wandelingen.
Meer informatie:
dienst preventie, administratief centrum, Augustijnenlaan 30, tel. 014-28 50 50

Kampioenenhuldiging
2011
Op 16 maart om 20 uur worden de kampioenen van 2011 gehuldigd. Iedereen
wordt uitgenodigd om dit evenement
bij te wonen. De huldiging vindt plaats
in cc ’t Schaliken op de Grote Markt.

Meer informatie
Sportdienst, De Vossenberg,
Markgravenstraat 93,
tel. 014-28 52 50,
sportdienst@herentals.be
maart 2012
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AANKONDIGINGEN
Vaar mee met de milieuboot
In maart kunt u met de
milieuboot een tocht
maken over het Albertkanaal. U vaart van
Herentals naar Viersel
en terug. U maakt kennis met alle aspecten
van het kanaal, het landschap en het leven op,
om en in het water. De
boot is bovendien uitgerust met een laboratorium, waarin u een beeld
krijgt van de waterkwaliteit van het Albertkanaal.
De opstapplaats voor de boottocht is op het Eilandje aan de Herenthoutseweg. Op zondag 4
maart zijn er twee tochten: een om 10 uur en een om 14 uur. Op woensdag 7 maart is er een
tocht om 13 uur. Een boottocht duurt drie uur. Meevaren kost 2 euro voor jongeren tot 18 jaar,
volwassenen betalen 5 euro. Vooraf inschrijven is verplicht.
Meer informatie en inschrijvingen:
de Milieuboot, tel. 053-72 94 20, info@milieuboot.be, www.milieuboot.be

De Nacht van de Geschiedenis
Davidsfonds Herentals en de Herentalse Geschiedkundige Kring organiseren voor de
tiende keer de Nacht van de Geschiedenis. Dit jaar draait alles rond het thema ‘drank’.
Herentalsenaar Luc Verhaegen, meesterbrouwer bij Witkap en ontwerper van het bier
de Herentalse Poorter, vertelt over zijn stiel en archivaris Jan Goris onthult de rijke
brouwersgeschiedenis van onze stad. De voordracht wordt afgesloten met een gratis degustatie. Iedereen is welkom op dinsdag 20 maart om 20 uur in cultuurcentrum
’t Schaliken. Leden van het Davidsfonds betalen 5 euro, niet-leden 7 euro.

Benefiet(s)fuif voor Jeno
Jeno is een jongen met een handicap. Zijn grote droom is een aangepaste fiets waar hij bij zomerweer een mooi fietstochtje mee kan maken. U kunt helpen deze droom te realiseren door
een bezoek te brengen aan de fuif van Jeno op zaterdag 10 maart in de zaal Zucht naar Kunst in
Morkhoven. The Nasty DJ’s en dj Marc Van Rooy spelen ten dans. Een steunkaart kost 3 euro.

Kempen in beeld
IOK bestaat dit jaar vijftig jaar. Om dit te vieren organiseert IOK de fotowedstrijd Kempen in
Beeld. Hebt u een passie voor de Kempen en fotografie? Met een mooie digitale foto van de Kempen maakt u kans op een mooie prijs. U kunt uw foto’s tot 31 augustus insturen via www.iok.be.
Daar vindt u ook het reglement. Een jury selecteert de mooiste foto’s. Voor deelnemers jonger
dan achttien jaar is er een extra prijzenpot. Een selectie van de foto’s wordt tentoongesteld in
de oude bibliotheek van De Warande in Turnhout van 12 oktober tot en met 1 november. De ingezonden foto’s komen ook terecht in een Kempense fotodatabank, zodat ze een blijvend beeld
vormen van onze mooie streek anno 2012.
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Het Convent
Lokaal dienstencentrum
Begijnhof 17
tel. 014-28 20 00
bertvangenechten@ocmwherentals.be
Infonamiddag over heupprothesen
Op dinsdag 13 maart kunt u een infosessie over heupprothesen bijwonen. Door
een val of door slijtage is het dikwijls
noodzakelijk het heupgewricht te vervangen door een kunstheup. Dit is een
ingrijpende operatie. Het herstel vergt
veel wilskracht, inzet en inspanning
van de patiënt en de naaste omgeving.
Met een goede voorbereiding kunt u
onnodige spanningen en teleurstellingen vermijden. De infosessie start om
14 uur. De toegang is gratis.
Ondersteuningsgroep dementie
De maandelijkse ontmoeting voor
partners en familieleden van mensen
met dementie vindt plaats op woensdag 14 maart om 17 uur. Fons Wouters, auteur van het boek Verdwalen
met een gids, vertelt over de beleving
en besefcontext van de zieke persoon.
Ook de wijze waarop u zorg kunt dragen en zorgen voor een optimale omgeving komt aan bod. Nadien is er
mogelijkheid om vragen te stellen.
Deelnemen is gratis.

Cursus rijbewijs
voor begeleiders
KWB Sint-Jan organiseert een tweedaagse cursus voor begeleiders van het
praktisch rijexamen. Als u iemand wilt
leren rijden, helpt deze cursus u op weg.
De cursus vindt plaats op dinsdag 27 en
woensdag 28 maart in basisschool De
Leertuin (Populierenlaan 1) en start telkens om 19.30 uur. KWB-leden betalen
12 euro, niet-leden 25 euro. Bent u lid
van CM of begeleidt u een leerling van
KOSH, dan betaalt u 20 euro.
Meer informatie:
Jan Lambrechts (tel. 014-21 11 86),
Campforts (tel. 014-22 22 06) en
Alfons Horemans (tel. 014-21 43 37,
alfons.horemans@skynet.be)

podium
Folkconcert met folkbal
De folkleerkrachten van de muziekacademie geven samen met hun leerlingen een concert op
woensdag 7 maart. Ook de accordeonklas is van de partij. Na het concert kunt u deelnemen aan
een initiatie folkdansen. Iedereen is van 19.30 tot 23 uur welkom in de auditiezaal van de academie. De toegang is gratis.
Meer informatie: Stedelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans, Hikstraat 28,
tel. 014-21 33 05, muziekacademie@herentals.be

H2O4U
De leerlingen van de Stedelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans
brengen een wervelend totaalspektakel in de schouwburg van cultuurcentrum ’t Schaliken. Er zijn voorstellingen op zaterdag 24 maart om
17 uur en om 19 uur en op zondag
25 maart om 15 uur. De toegang is
5 euro, kinderen jonger dan twaalf
jaar betalen 3 euro. Tickets zijn te
verkrijgen bij ’t Schaliken.

H2O4U

Dansvoorstelling in ’t Schaliken
24 maart om 17 en 19 uur
25 maart om 15 uur
Kaarten € 5 (-12 jaar € 3)
Stedelijke Academie voor muziek, woord en dans | Stedelijke Academie voor beeldende kunst | 2200 Herentals
Reservatie via ’t Schaliken | 014 / 28.51.30 | tickets.cultuurcentrum@herentals.be
postadres: administratief centrum | Augustijnenlaan 30 | 2200 Herentals
verantwoordelijk uitgever : frank smolders

The Very Big Band
Naar jaarlijkse traditie concerteert The Very Big Band onder leiding van Luc Lambrechts op
woensdag 14 maart om 20.30 uur in cultuurcentrum ’t Schaliken. Centrale figuur en solist is bugel- en trompetspeler en multiartiest Jan Muës. Hij schreef speciaal voor dit concert boeiende
en vlotte composities bij synchroon lopende filmbeelden met in de hoofdrol ... wie anders dan
komisch talent Jan Muës. Herinneringen aan de wereldberoemde Marx Brothers zijn niet uit te
sluiten.
De toegang is 13 euro, jongeren onder achttien jaar betalen 10 euro. Reserveren kan via cultuurcentrum ’t Schaliken (tel. 014-28 51 30, tickets.cultuurcentrum@herentals.be).

Cultuurcafé:
The Legends
Voor haar eerste Cultuurcafé van dit
jaar heeft de cultuurraad de legendarische The Legends kunnen strikken.
The Legends staan garant voor 284 jaar
levenswijsheid, 549 kilogram gewichtigheid, 1.086 centimeter boven het
gemiddelde en een muzikale carrière
van ongeveer 219 jaar. The Legends
bestaat uit een aantal rasechte
Herentalsenaren, van wie Tony Decap
ongetwijfeld de beroemdste is. Als prominent lid van de Herentalse orgelbouwers staat hij op en gaat hij slapen met
muziek. Maar ook bassist Paul, trompettist Birger, klarinettist Wim, drummer Wim en zanger Bert zijn graag geziene gasten op feesten, optredens en
kermissen. In het Cultuurcafé brengt
deze doldwaze bende een avond vol
muzikale ambiance. Er zal worden gemusiceerd, gelachen en gezongen. Het
Cultuurcafé vindt plaats op zaterdag 17
maart om 20.30 uur in het Fundatiehuis
op het Begijnhof. De deuren gaan open
om 19.30 uur en de toegang is gratis.
Wilt u zelf een optreden geven in het
Cultuurcafé, mail dan naar info@cultuurraadherentals.be of ga langs bij de
dienst cultuurbeleid in cc ’t Schaliken.

Orgelwerken van Böhm
Gevorderde leerlingen orgel van de
muziekscholen van Baarle-Hertog,
Herentals en Ninove geven op zaterdag
3 maart om 20 uur een orgelconcert in
de Sint-Waldetrudiskerk. De leerlingen
spelen dit concert als afsluiting van
een meestercursus die ze volgden
bij organist Stef Tuinstra aan de
Noord-Nederlandse
Orgelacademie
in Groningen. Zij brengen werk van de
Noord-Duitse componist Georg Böhm
(1661-1733). Georg Böhm schreef een
hele reeks schitterende orgelwerken en
was een van de leermeesters van Johann
Sebastian Bach. De toegang is gratis.
Meer informatie: tel. 014-85 40 61 of
www.orgelherentals.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 25/02 TENTOON Tjen Meylemans – A Private Collection LVVB, het niet-gemaakte
werk / Kasteel Le Paige / Op woensdag, donderdag, vrijdag,
tot 18/03

Zo

zaterdag en zondag van 14 tot 17 uur

Van 03/03 TENTOON Mich Van Eysendeyk / Lakenhal / Op woensdag, donderdag,
vrijdag, zaterdag en zondag van 14 tot 17 uur
tot 25/03
Di

28/02 FILM

Melancholia / cc ’t Schaliken / 20 uur

Stedelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans – H2O4U /
cc ’t Schaliken / Om 15 uur

25/03 UIT

Herfst- en Winterwandeling / Netepark / 14.30 uur

UIT
Ma 26/03 INFO

Infosessie over invaliditeit / Administratief centrum,
Augustijnenlaan 30 / Van 14 tot 16 uur

Di

Gemeenteraad / Raadzaal administratief centrum,
Augustijnenlaan 30 / 20 uur

27/03 RAAD

Wo 29/02 FILM
Vr 02/03 HUMOR

How I Ended this Summer / cc ’t Schaliken / 14.30 uur
De Frivole Framboos – Terra Rare / cc ’t Schaliken / 20 uur /
UITVERKOCHT

INFO

Cursus rijbewijs voor begeleiders / Basisschool De Leertuin,
Populierenlaan 1 / 19.30 uur

Za

De Frivole Framboos – Terra Rare / cc ’t Schaliken / 20 uur /
UITVERKOCHT

FILM

La piel que habito / cc ’t Schaliken / 20 uur

03/03 HUMOR
MUZIEK

Zo

Di

Orgelwerken van Böhm / Sint-Waldetrudiskerk / 20 uur

INFO

Cursus rijbewijs voor begeleiders / Basisschool De Leertuin,
Populierenlaan 1 / 19.30 uur

UIT

Turen naar vogelkuren / Snepkensvijver, Lichtaartseweg 100 /
Van 9 tot 11 uur

FILM

Midnight in Paris / cc ’t Schaliken / 14.30 uur

UIT

Herfst- en Winterwandeling / The Harp, Bovenrij 80 / 14.30 uur

Do

29/03 THEATER Theater Stap en Kaaiman – Poppemie / cc ’t Schaliken /

wereld
muziek

Patricia Guerrero – Flamenco / cc Zwaneberg,
Heist-op-den-Berg / 20 uur

Vr

30/03 MUZIEK

06/03 RAAD

UIT

Gemeenteraad / Raadzaal administratief centrum,
Augustijnenlaan 30 / 20 uur
Folkconcert met folkbal / Stedelijke Academie voor Muziek,
Woord en Dans, Hikstraat 28 / Van 19.30 tot 23 uur
Vaar mee met de Milieuboot / Eilandje aan de Herenthoutseweg /
Van 13 tot 16 uur
Thomas Devens – Bubble / cc de Werft, Geel / 20.15 uur

Do

08/03 DANS

Vr

09/03 KLASSIEK Kamerorkest arc-en-ciel o.l.v. Herman Engels – Filmmuziek /

Za

10/03 CONCERT Kinder- en Jeugdkoor W.A.N.T.E.D. – Oud maar stout / Rusthuis

Zo

11/03 CONCERT Kinder- en Jeugdkoor W.A.N.T.E.D. – Oud maar stout / Rust- en
verzorgingstehuis Vogelzang / 15 uur

cc ’t Schaliken / 20 uur / UITVERKOCHT
Sint-Anna / 15 uur

JEUGD

Oxfam Wereldwinkel in het jeugdhuis / Grote Markt 41 /
Van 14 tot 16 uur

UIT

Herfst- en Winterwandeling / Parochiecentrum van
Noorderwijk / 14.30 uur

TUIN

De Volkstuinen – Vijverplanten en vijverwater /
Scheppersinstituut / 10 uur

13/03 INFO

Infonamiddag over heupprothesen / Het Convent,
Begijnhof 17 / 14 uur

Wo 14/03 INFO

Ondersteuningsgroep dementie / Het Convent, Begijnhof 17 /
17 uur

Do

Milieuadviesraad / Raadzaal administratief centrum,
Augustijnenlaan 30 / 20 uur

15/03 RAAD
INFO

Vr

16/03 VROUW

Van 17/03 EXPO
tot 18/04
Za

Faalangst bij kinderen – Infoavond voor ouders / Loket Zorg en
Gezondheid, Molenstraat 56 in Herenthout / Van 20 tot 22 uur
Paasfeest van de vrouwenraad / Tuinpaviljoen van zaal ’t Hof /
Van 13.30 tot 16.30 uur / Inschrijven voor 13 maart /
Info: Louisa van Sand, gsm 0478-60 23 03
Steensculpturen / Vitrine, Markgravenstraat 75-77

17/03 WOORD Literair festival Spraakwater – Hoe ziet de wereld eruit in 2032? /
EN MUZIEK cc ’t Schaliken / 20 uur
FIETS

Fietsgraveren / Verkeerspark, Vorselaarsebaan /
Van 13 tot 16 uur

Zo

18/03 UIT

Herfst- en Winterwandeling / Café In De Nieuwe Viaduct,
Herenthoutseweg 188 / 14.30 uur

Di

20/03 UIT

Nacht van de Geschiedenis / cc ’t Schaliken / 20 uur

Do

22/03 KLASSIEK Jef Neve en Liebrecht Vanbeckevoort – If Mozart and Monk

Vr

23/03 UIT

Velt Middenkempen – Koken met fairtradeproducten /
Francesco Paviljoen / Van 20 tot 22 uur

Za

24/03 UIT

Stedelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans – H2O4U /
cc ’t Schaliken / Om 17 uur en om 19 uur

12

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

Vaar mee met de Milieuboot / Eilandje aan de Herenthoutseweg
/ Van 10 tot 13 uur en van 14 tot 17 uur

04/03 UIT

Wo 07/03 MUZIEK

Di

Wo 28/03 RAAD

Were Brothers / cc ’t Schaliken / 20 uur / UITVERKOCHT

maart 2012

20 uur (inleiding om 19 uur)

JackoBond – Als ik van u was / cc ’t Schaliken / 20 uur

JAZZ

Tineke Postma Quartet / Zaal Ootello, Mol / 21 uur

UIT

Velt Middenkempen – De ecosmos verovert uw lunch /
Francesco Paviljoen / Van 20 tot 22 uur

Za

31/03 MUZIEK

Koninklijke Harmonie Sint-Cecilia / Zaal ’t Hof, Grote Markt 41 /
20 uur

Zo

01/04 UIT

Herfst- en Winterwandeling / Café Den Beiaard,
Grote Markt 19 / 14.30 uur

Week van de vrijwilliger
Van 3 tot 11 maart
Met dank aan alle vrijwilligers!

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
Elke donderdag

Normaal vertrek aan Onze-Lieve-Vrouwkerk / 13 uur
WINTERWANDELING
Petanque Plein in de Rozenstraat / 13.30 uur
Info: Karel, tel. 014-21 65 03
Hobbyclub Info: Martha Verlinden, tel. 014-21 39 56

voor dames

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)

30/12 Billie Jean, dochter van Zoë Van de Velde en Carlo Van Dyck
31/12	Floris, zoon van Evi Ooms en Steven Van Gorp
31/12 Parsa, zoon van Neda Bagherzadeh en Nima Davoudi
31/12	Febe, dochter van Carolien Wuyts en Bart Lemmens
31/12 Dante, dochter van Heidi Verheyen en Robby Vervoort
03/01 Lola, dochter van Lise Feyaerts en Door Beutels
04/01 Xander, zoon van Anneleen Claes en Dominic Van de Poel
07/01 Liene, dochter van Inge Gommers en Wim Heylen
07/01 Thimo, zoon van Kelsey Roks en Maarten Van Looy
02/01 Brian, zoon van Sofie Janssens
03/01 Elana, dochter van Elisha Rose en Steven Nuyts
11/01 Duarte, zoon van Noortje Wouters en Ricardo De Jesus Batista
		
Vieira Alves
13/01 Marie, dochter van Evi Torfs en Lander Spruyt
17/01
Milan, zoon van Iris Ruts en Nick Wijns
17/01	Rogier, zoon van Bieke Lathouwers en Pieter Ertveldt
18/01 Arelis, dochter van Santa Reyes en Luis Feliz De Peña
23/01 Stephanie, dochter van Susanna Goor en Stefaan Goris
24/01 Liesl, dochter van Els Vanderveken en Mario van Hattem
25/01 Jip, zoon van Stien van Daele en Steven Van Orshaegen
27/01 Mila, dochter van Sofie Eyckens
30/01 Ilano, zoon van Jandira Da Graça en Charlie Claes
30/01	Ferre, zoon van Lien Haeseldonckx en Nick Peeters
01/02 Allyssa, dochter van Krissi Van Herck
02/02	Rodrigo, zoon van Maria Guerra Da Silva Martins en
		
Jorge Ribeiro Silva Martins

Overlijdens
27/12 Jozef Agemans (86), echtgenoot van Anna Leysen
30/12 Joannes Van Sand (99), weduwnaar van Ludovica Raeymaekers
30/12 August Berré (83), echtgenoot van Leopoldina Cornelissen
04/01	Raphaël Liedts (43), echtgenoot van Carine De Rijdt
05/01 Jan Van Leemput (92), weduwnaar van Maria Mertens
11/01 André Vanuytsel (59), echtgenoot van Josée Gryp
13/01 Marcel Alen (84), echtgenoot van Maria Bogaerts
16/01 Paulina Moons (88), weduwe van Leonard Cloots
21/01 Mardiros Deravedissian (88), echtgenoot van Evelina Van Thielen
24/01 Maria Bertels (88), weduwe van Alois Melis
24/01 Simona Heylen (84), echtgenote van Leo Baum
24/01 Louis Boschmans (83), weduwnaar van Delfina Vleugels
26/01 Anna Slegers (88), weduwe van Petrus Meir
28/01	Rosa Gelens (72), echtgenote van Evarist Verhestraeten
28/01 Alois Verheyen (62), echtgenoot van Anita Wynants
26/01 William Boeckmans (60), echtgenoot van Emma Vanbael
30/01 Georgius Vanneste (92), echtgenoot van Catharina Schellens
01/02 Maria Neyens (91), weduwe van Frans Lambrechts
03/02 Leonia Caers (91), weduwe van Theodoor Geerinckx
05/02 Louisa Wyns (69), weduwe van René Segers
05/02 Catharina Schellens (89), weduwe van Georgius Vanneste
06/02 Emilia Heylen (82), weduwe van Petrus Lievens

Huwelijksaankondigingen

JEUGD
1 euro per consumptie / Jeugdhuis 10R20,
happy
Elke vrijdagGrote Markt 41 / Van 15 tot 17.30 uur
hour
namiddag
DE rustige Jeugdhuis 10R20, Grote Markt 41 / 20 uur
Vrijdag- en
zaterdagavond

GEZONDHEIDSWANDELINGen
Elke ma. en wo.

Netepark / 10 uur

Elke di. en wo.

Administratief centrum / 10 uur

Op feestdagen zijn er geen wandelingen.

	Reindert Tresignie (Herentals) en Sofie Asselman (Herentals)
Dirk Tormans (Geel) en Liesbeth Schwab (Herentals)
David Janssens (Herentals) en Cindy Goormans (Herentals)
Glen Joosten (Herentals) en Sarah Pauwels (Herentals)
Guido Heylen (Herentals) en Stephanie Bluys (Herentals)
Jef Van Lommel (Herentals) en Lieve Exelmans (Herentals)
Brend Versweyveld (Herentals) en Angie Claes (Herentals)
Kristof Van Eycke (Herentals) en Kelly Verjans (Herentals)
Orlando Vandebroeck (Herentals) en Veronique Van Aelst (Herentals)
Jurgen Vertommen (Herentals) en Vannessa Ekkart (Herentals)
Eddy Cnops (Herentals) en Paula De Dauw (Herentals)
Philip Wuyts (Herentals) en Tonia Beuls (Herentals)
Marc Jacobs (Herentals) en Maria Vandoninck (Herentals)
Prosper Ostyn (Herentals) en Annick Nagels (Herentals)
Kurt Hoefkens (Herentals) en Nathalie van Helvert (Herentals)
Johannes Semel (Herentals) en Stéphanie Oosterlynck (Herentals)
Tom Goris (Herentals) en Eva Lambaerts (Herentals)
Jef De Busser (Herentals) en Els Van Nieuwenhove (Herentals)
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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
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
014-21 08 08

Huisartsenwachtpost Herentals - Nederrij 99

014-22 22 00

Morkhoven en Noorderwijk

014-54 83 83

Centrum Algemeen Welzijnswerk,
CAW De Kempen, Hofkwartier 23

Tandartsen

090-33 99 69

Child Focus

Stadsdiensten

014-28 50 50

Administratief centrum - Augustijnenlaan 30

fax 014-21 78 28

078-15 15 15

116000

Contact Center Personen met een handicap

0800-987 99

deN Babbelhoek
praatgroep Nederlands voor anderstaligen

0472-22 86 71
014-22 17 81

Belastingen - Belgiëlaan 31

02-575 82 60
014-85 97 50

Den Brand
dagbesteding voor mensen met een handicap

014-84 12 00

Bibliotheek - Gildelaan 13
BLOSO-centrum - Vorselaarsebaan 60

014-85 95 10

De Dorpel, Sint-Waldetrudisstraat 37

014-21 40 73

Brandweer - Oud-Strijderslaan 1

014-25 82 10

Compostmeesters

014-28 50 50

De Fakkel
vereniging waar armen het woord nemen

Cultuurcentrum ’t Schaliken - Grote Markt 35

014-28 51 30

Diabetes Infolijn

Defecten aan de openbare verlichting

0800-6 35 35

DocStop

0487-99 06 23
014-21 40 73
0800-96 333
00800-2123 2123

De Lijn

070-220 200

Drughulp - Hofkwartier 23

014-23 34 01

bpost - Belgiëlaan 51

022-012 345

Eandis

078-35 35 00

Diftarinformatielijn

0800-97 687

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

Muziekacademie - Hikstraat 28

014-21 33 05

JAC - Hofkwartier 23

014-23 34 01

OCMW (sociale dienst) - Nederrij 133/A

014-24 66 66

Jeugdfoon

Netepark - Vorselaarsebaan

014-85 97 10

Kankertelefoon

078-15 01 51

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

Rusthuis - infofoon

078-15 25 25

Slachtofferhulp - Hofkwartier 23

014-21 08 08

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

Tele-onthaal

102

106

Vertrouwensartsencentra

02-533 12 11

014-22 04 44

Vlaamse wegentelefoon

0800-122 66

Werkwinkel - Molenvest 21

014-24 89 60

Ziekenvervoer (niet dringend)

Ziekenhuis - Nederrij 133

014-24 61 11

Zit Stil (ADHD)

14

maart 2012

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.

Maandelijkse spreekuren
in lokaal 022 in de kleine vleugel van het administratief centrum

Rijksdienst voor pensioenen
eerste dinsdag van 10 tot 12 uur

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

Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid

coördinatie, communicatie en informatie, burgerlijke stand en bevolking,

(uitkeringen aan mensen met een handicap)

administratieve vereenvoudiging, middenstand en lokale economie

tweede dinsdag van 10 tot 12 uur

maandag van 18 tot 19.30 uur
vrijdag van 9 tot 11 uur (in het administratief centrum)
[i] burgemeester.jan.peeters@herentals.be

Rijksdienst voor de sociale verzekering van
zelfstandigen
(pensioenen, ziekteverzekering, kinderbijslag,... voor

schepen Ingrid Ryken

zelfstandigen)

cultuur, bibliotheek, kunstonderwijs, archief, toerisme en jumelages

tweede woensdag van 9 tot 12 uur

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

Commissie voor Juridische Bijstand
gratis juridisch advies door een advocaat

schepen Wies Verheyden

iedere maandag van 17.30 uur tot 19.30 uur

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

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

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

plattelandsontwikkeling

Fonds voor arbeidsongevallen
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

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

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

BIBLIOTHEEK NOORDERWIJK

RECYCLAGEPARK

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

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 op zaterdag
13.30-16.00 13.30-16.00
13.30-16.00 13.30-16.00 3 en 17 maart
open van
18.00-19.30
9 tot 12 uur

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

HET NETEPARK

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

Openingstijden schaatsbaan
SCHAATSBAAN BLOSO

16

maart 2012

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

