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STADSKRANT

Verantw. uitg.: Jan Peeters, burgemeester - Spoorwegstraat 27, BE-2200 Herentals

Wij zijn allemaal fiere inwoners van onze
mooie stad. Het stadsbestuur en zijn medewerkers vinden het een hele eer om, voor en
met u, aan een beter Herentals te werken.
Om u en alle andere Herentalsenaren te bedanken, liet het stadsbestuur een jonge ploeg
lokaal talent een film opnemen met daarin al
het moois dat onze stad te bieden heeft.

Maandelijks informatieblad van het stadsbestuur van Herentals (verschijnt niet in juli en augustus)

De Herentalsenaar, wijd en zijd bekend om
zijn gemoedelijk en feestelijk karakter, staat
centraal in het bedankfilmpje. U kunt het
bedankfilmpje bekijken via www.herentals.
be/bedankt-herentals, en u kunt ook helpen met het verspreiden ervan. Deel het op
Facebook, Twitter of Youtube en bouw zo
mee aan onze stad.

voorwoord ...

Bedankt Herentals!

DEZE MAAND

De aanhoudende economische problemen en de federale en Vlaamse
bezuinigingen treffen ook in onze stad vele gezinnen. Het leven wordt
duurder, de inkomens blijven achter en de facturen blijven komen.
Onze sociale diensten merken dat meer en meer gewone gezinnen op
hun financiële tellen moeten passen, en dat vooral ook meer jonge mensen bij het OCMW
moeten aankloppen. Toch een verontrustende maatschappelijke evolutie.
Ook in de stedelijke begroting voelen we het effect van de regeringsbezuinigingen:
de subsidies voor ons cultuurcentrum, voor de sportdienst, voor jeugdbeleid en
ontwikkelingssamenwerking dalen met bijna 100.000 euro. We krijgen minder
tewerkstellingspremies voor de gesco-werknemers, voormalige werklozen aan het werk
bij de stad. In het OCMW moeten succesvolle sociale werkprogramma’s in het Gerief, de
kringwinkels en de werkervaringsprojecten inboeten.
We hebben er dan ook een belangrijk punt van gemaakt in onze stedelijke begroting
2015 om onze belastingen en tarieven niet te verhogen. Dankzij een zuinig beleid nu en
in de voorbije jaren houden we onze stadskas in evenwicht zonder de Herentalsenaren
bijkomend op kosten te jagen. Het komende jaar dient zich al moeilijk genoeg aan voor
vele gezinnen.
Ik wens u voor 2015 dan ook weinig kopzorgen toe, veel warmte en vriendschap, een goede
gezondheid en een flinke dosis optimisme.
Uw burgemeester
Jan Peeters
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WETENSWAARD
Met de bus veilig door het eindejaar
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De feestbus van De Lijn brengt u op oudejaarsnacht veilig naar
uw feestbestemming en weer thuis. De bus rijdt van 22 uur ’s
avonds tot 7 uur ’s morgens en sluit aan op de treinen van en
naar Antwerpen. Ze bedient alle haltes van aan het station in
Herentals, via de Grote Markt, de Herenthoutseweg, de Servaes
Daemsstraat, Noorderwijk tot aan de Doornestraat in Morkhoven en terug. U vindt een rittenschema op www.herentals.be/
feestbussen.

Een ticket voor de feestbus kost 2 euro in voorverkoop en is te
verkrijgen aan de infobalie in het administratief centrum, bij de
dienst toerisme op de Grote Markt en bij de jeugddienst in het
Stadspark. Late beslissers kunnen ook op de bus zelf een ticket
kopen. U betaalt dan wel 3 euro. Uw ticket is geldig van woensdag 31 december om 18 uur tot en
met donderdag 1 januari op alle bussen en trams van De Lijn. Wie een busabonnement heeft of
gratis mag reizen met De Lijn heeft geen ticket nodig.

Feestvierders kunnen veilig met de bus naar de eindejaarsfuiven
Open Up (in zaal ’t Hof) en Kiss Me on NYE (in de sporthal
van Noorderwijk). Het stadsbestuur dankt beide fuiforganisatoren voor hun financiële bijdrage aan deze BOBcampagne.

Wijziging in dienstregeling bus 220
Op zondag 14 december lanceerde de NMBS haar nieuwe vervoersplan. De Lijn past daarom
ook de dienstregeling aan van de bussen die de stations bedienen. Voor Herentals houdt dit in
dat er tijdens de ochtendspits twee ritten van buslijn 220 (Herentals-Noorderwijk-MorkhovenWiekevorst-Aarschot) vijf minuten vroeger vertrekken aan het station. De bussen van 6.15 uur
en 6.45 uur vertrekken om 6.10 uur en 6.40 uur. De volledige dienstregeling kunt u raadplegen
op www.delijn.be.

Herentalse leerlingen maken nieuwe straatbanken
Binnenkort kunt u even uitrusten op een van de
nieuwe straatbanken in Herentals, Noorderwijk
en Morkhoven. Voor het maken van de banken
werkt het stadsbestuur samen met de leerlingen
van de afdeling hout van kOsh Campus Scheppersstraat. Begin september leverde de stad het
tropisch hardhout aan en ondertussen werkten
de leerlingen al vijf banken af. Tegen het einde
van het schooljaar volgen er nog vijf. De medewerkers van de stedelijke werkplaats plaatsen
de eerste banken in de loop van december op de
begraafplaats van Herentals. U kunt ze herkennen aan het plaatje dat de samenwerking in de
kijker zet.

Heraanleg Koppelandstraat en Nonnenstraat gaat van start
In september besloot het stadsbestuur om de heraanleg van de Koppelandstraat en de Nonnenstraat (tussen Koppelandstraat en Lantaarnpad) enkele maanden uit te stellen omdat er problemen waren met de levering van bepaalde materialen. Nu de aannemer over het
nodige materiaal beschikt, kan de heraanleg op dinsdag 6 januari van start gaan.
De werkzaamheden omvatten een heraanleg van de rijweg en de stoepen, een volledige vernieuwing van de riolering en een nieuwe
groenaanleg. Ook legt de stad een nieuwe inrit aan voor de personeelsparking van het administratief centrum.
Tegen eind juli zouden de werkzaamheden afgerond zijn. De planning is wel afhankelijk van de weersomstandigheden. Op www.herentals.
be/wegenwerken vindt u een wekelijkse update van het verloop van de werkzaamheden. De werf is toegankelijk voor voetgangers. Auto’s
en andere gemotoriseerde voertuigen volgen een lokale omleiding.
Meer informatie: technische dienst, administratief centrum, Augustijnenlaan 30, tel. 014-28 50 50, info@herentals.be

11.11.11-acties een succes
Herentals liet zich tijdens de voorbije 11.11.11-campagne weer van zijn beste kant zien. De vrijwilligers zamelden 3.617,90 euro in aan de
winkels en in de straten, de multiculturele brunch bracht 4.343,50 euro op, het autowassen van KWB Sint-Jan bracht 320 euro in het laatje en
de broodpuddingactie van Tabula Rasa en de Wereldwinkel zorgde voor een opbrengst van 200,20 euro. Ook de bibliotheek stak een handje
toe en zamelde in juni 3.636 euro in met de verkoop van oude boeken. Dit brengt de teller voorlopig op 12.117,60 euro. De stortingen van
gulle Herentalsenaren worden er nog bij opgeteld.

Aandacht! Mensen rond de ophaalwagen
Elke dag gaan honderden mensen de weg op om ons afval op te halen. Daarvoor trotseren zij het drukke verkeer
in ons land. De ophaalwagens en de ophalers zijn met heel wat middelen uitgerust om hun werk op een veilige
manier te doen. Toch hebben zij hun veiligheid niet volledig in eigen handen. Uit een steekproef bij afvalinzamelaars blijkt dat elke ophaler dagelijks een geval van verkeersagressie meemaakt, gaande van wild voorbijrazen tot
fysiek en verbaal geweld.
De Federatie van Belgische Milieubedrijven (FEBEM) en de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG)
doen daarom een oproep om meer aandacht en geduld te hebben voor het belangrijke werk van de mensen rond
de ophaalwagen. De afvalophalers verdienen ons respect en hebben recht op een veilige werkomgeving.

Volkstuintjes vrij op Bruggenbeemd
Droomt u ervan om zelf gezonde groenten te kweken, maar hebt u er thuis geen plaats voor? Dan is een volkstuintje de ideale oplossing.
Recent zijn er enkele tuintjes vrijgekomen op Bruggenbeemd aan de Olympiadelaan. Hebt u interesse om een grote tuin (150 m²) of een
kleinere tuin (70 m²) te bewerken, neem dan contact op met de Herentalse afdeling van Tuinhier, het verbond van volkstuinliefhebbers.
Meer informatie: Rob Hermans (tel. 014-21 12 69) of Pierre Colemont (tel. 0496-57 85 35)

Ontvangkantoor belastingen verhuist naar Turnhout
Op donderdag 8 januari verhuist het Herentalse ontvangkantoor van de federale overheidsdienst financiën naar Turnhout (Spoorwegstraat
22). De andere diensten, zoals het kadaster, de registratie en de inspectie en controle van de belastingen, blijven gevestigd in het rijksadministratief centrum Den Hamer (Belgiëlaan 31).
Het ontvangkantoor behandelt de personenbelasting. U kunt er terecht voor bijkomende informatie over uw te ontvangen of te betalen
belastingen. Hebt u tijdelijk problemen bij het betalen van uw belastingen, dan stelt het kantoor samen met u een haalbaar afbetalingsplan
op. U kunt contact opnemen met het ontvangkantoor via tel. 0257-58 320 of ontv.db.herentals@minfin.fed.be. Veel vragen kunnen via deze
weg beantwoord worden. U hoeft dus niet altijd naar Turnhout te gaan.
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MILIEU
Groene zakken voor gft-containers te koop vanaf januari
Wilt u uw gft-container proper houden? Gebruik dan de composteerbare zakken van IOK Afvalbeheer. Vanaf januari zijn ze te koop
in het administratief centrum. U kunt kiezen tussen kleine zakken
van 10 liter (6 euro voor een rol van vijftig zakken) en grote zakken
van 120 liter (6 euro voor een rol van tien zakken). U kunt de zakken een jaar bewaren op een droge en donkere plaats. Bij gebruik
beginnen de zakken na drie weken te composteren. Hou er rekening mee dat u enkel composteerbare zakken met het logo van IOK mag gebruiken. Andere zakken worden geweigerd.

Autobanden naar het recyclagepark
Vanaf januari kunt u uw oude autobanden naar het recyclagepark brengen. De vzw Recytyre,
het beheerorganisme voor afvalbanden in België, haalt ze daar kosteloos op en zorgt ervoor
dat ze milieuvriendelijk verwerkt worden. Elk gezin mag maximaal vier banden per jaar binnenbrengen. De banden die aanvaard worden, zijn rubberen banden van:
• personenwagens, 4x4-wagens, aanhangwagens en caravans (met een maximale velgdiameter van 22 duim)
• bestelwagens en lichte bedrijfsvoertuigen (met een maximale velgdiameter van 17 duim)
• motoren en scooters (met een maximale velgdiameter van 21 duim)

Een nieuwe naaldcontainer in ruil voor een volle
Het recyclagepark aanvaardt naaldcontainers met insulinespuiten, pennaalden en bloedlancetten. Wie vanaf januari een volle naaldcontainer afgeeft op het recyclagepark, krijgt van het
stadsbestuur gratis een nieuwe in ruil.

Sla uw slag!
Doe mee met de gezamenlijke sanering van stookolietanks
Als u een oude stookolietank in de grond laat zitten, kan die na verloop van tijd beginnen te lekken. Hierdoor kunnen bodem en grondwater zwaar vervuild raken. Daarom bent u verplicht om
uw tank te laten verwijderen. Als verwijdering onmogelijk is, kan de tank opgevuld worden met
zand of schuim. Dat laatste moet gebeuren in overleg met een erkende stookolietechnicus.
Om u hierbij te helpen, organiseert IOK in samenwerking met de stad Herentals en de gemeenten Kasterlee, Lille en Vorselaar een tankslag. Zo hoeft u niet zelf op zoek te gaan naar
een firma en kunt u samen met een grote groep andere mensen een voordelige prijs bedingen.
Als u geïnteresseerd bent, kunt u zich vrijblijvend inschrijven op www.iok.be/tankslag of bij
de dienst milieu in het administratief centrum. Voor meer informatie kunt u terecht op de infoavond op donderdag 22 januari in het Ontmoetingscentrum van Lichtaart (Schoolstraat 31,
Kasterlee). De infoavond start om 20 uur en is gratis. Inschrijven is niet nodig.
Uit de geïnteresseerden wordt een stuurgroep gekozen. Zij beoordelen de binnengekomen
offertes en selecteren de firma met de beste voorwaarden. Deze stuurgroep komt samen op
maandag 9 februari om 19 uur in Herentals. Wilt u deel uitmaken van deze stuurgroep? Duid
dit dan aan bij uw inschrijving.
Meer informatie
dienst milieu, administratief centrum, Augustijnenlaan 30, tel. 014-28 50 50,
info@herentals.be
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WELZIJN
Laat de winter u niet in
zijn greep krijgen
De winter is voor veel mensen een
zware periode. Niet alleen lopen de
stookkosten op, ook voelen alleenstaande en oudere mensen zich tijdens
de donkere maanden sneller eenzaam.
De sociale dienst van het OCMW en
dienstencentrum ’t Convent helpen u
graag.

Enkele tips:
•	Neem contact met de belbus of de
Mindermobielencentrale als u ergens naartoe moet.
•	Zorg dat u gezien wordt: draag een
fluohesje op de fiets.
•	
Sommige thuiszorgdiensten doen
uw boodschappen.
•	Sommige klusjesdiensten maken uw
trottoir sneeuw- en ijsvrij.
•	Vraag een verwarmingstoelage aan
en een budgetmeter voor gas en
elektriciteit.
•	CO- en rookmelders kunnen uw leven redden.
•	Houd uzelf warm en eet elke dag een
warme maaltijd.
•	U moet ook in de winter veel drinken, maar alcohol is geen goede
keuze.
•	In Herentals zijn verschillende ontmoetingsplaatsen waar u naartoe
kunt.

Kent u gezinnen of alleenstaanden die
het moeilijk hebben? Verwijs hen door
naar het OCMW of meld het ons, zodat wij kunnen nagaan hoe we kunnen
helpen.

Wie hulp zoekt, kan terecht bij:
•	de sociale dienst van het OCMW,
Nederrij 133/A, tel. 014-24 66 66,
open elke werkdag van 9 tot 11.45
uur en maandagavond van 18 tot 19
uur
•	dienstencentrum ’t Convent, Begijnhof 17, tel. 014-28 20 00, open elke
werkdag van 9 tot 17 uur.

PROGRAMMA CC ’T SCHALIKEN
Begijn Le Bleu

Roos Van Acker

Vrijdag 9 januari om 20 uur in de schouwburg
UITVERKOCHT

Zondag 25 januari om 10.30 uur in de
Lakenhal

Speciaal voor u

Udo

Udo zingt Will Tura

Zaterdag 10 januari om 20 uur in de schouwburg
Udo laveert met u door het repertoire van zijn
grote voorbeeld Will Tura. Hij durft zijstapjes te
maken naar artiesten en tijdgenoten die beïnvloed werden door Will Tura,
of net een inspiratiebron waren voor hem. Een paar namen: Louis Neefs,
Ann Christy, Johnny White, maar ook Clouseau, Marco Borsato of zelfs
Boudewijn de Groot.
Toegang: 16 euro / 13 euro (Vriendenpas)

4Hoog

Menskens (+4 jaar)

Zondag 11 januari om 14.30 uur
in de schouwburg
Menskens is een tragikomische voorstelling
over liefde, verlangen, gemis en eenzaamheid. Op een speelse manier worden zowel groot als klein meegesleurd in
dit ontroerende verhaal. 4Hoog staat voor kwalitatief, toegankelijk theater voor alle leeftijden, met focus op de allerkleinsten. Zij brengen theater
dat grensverleggend is door het gebruik van fantasie, herkenning, ontroering, poëzie, humor en surrealiteit.
Toegang: 8 euro / 5 euro (Vriendenpas)

compagnie barbarie

The End Is Dear (Circuit X)

Donderdag 15 januari om 20 uur in de schouwburg
nabespreking met de makers
Vier vrouwen leven letterlijk en figuurlijk aan de rand van hun eigen afgrond.
Zij staan stil. Achter hen een vuil verleden en voor hen een bodemloze put.
Ze leven teruggetrokken in hun eigen universum, vastgedraaid in een web
van routines. Compagnie barbarie trekt in The End Is Dear het deksel van de
menselijke beerput open en toont datgene dat we nooit het daglicht gunnen. Circuit X is een kwaliteitslabel, dat staat voor verrassende voorstellingen van makers die nog niet zo bekend zijn bij het grote publiek.
Toegang: 10 euro / 7 euro (Vriendenpas)

Kamerfilharmonie Vlaanderen
o.l.v. Herman Engels
Nieuwjaarsconcert

Zaterdag 24 januari om 20 uur in de schouwburg
UITVERKOCHT

Boeken en Bubbels

Op deze winterse zondag ontvangt moderator Katrien
Lodewyckx zangeres en presentatrice Roos Van Acker. Zij
selecteerde voor u enkele boeken die op de een of andere
manier iets hebben betekend in haar leven. Ook ontvangt
zij het boek dat Pascale Platel haar cadeau gaf. Roos Van
Acker krijgt op de sofa gezelschap van Griet Op de Beeck.
In september 2014 bracht Griet Op de Beeck haar tweede
roman Kom hier dat ik u kus uit. De Herentalse altvioliste
Lieselotte Crols zorgt voor de muzikale toets. Na afloop
kunt u gezellig nakaarten bij een glas cava.
Toegang: 10 euro / 7 euro (Vriendenpas), inclusief aperitief
In samenwerking met Standaard Boekhandel

Kris Van Steenberge en Accé
Woesten

Donderdag 29 januari om 20 uur in de
schouwburg
In september 2013 debuteerde Lierenaar Kris Van Steenberge met zijn roman Woesten. In deze
voorstelling brengt hij fragmenten uit die roman, afgewisseld met andere teksten uit de periode van de Grote
Oorlog. Zijn teksten worden begeleid door het muziekduo
Accé en ondersteund door projecties van Erik Vercammen
en Jacky De Groen. Woesten vertelt een broeierig verhaal
vol dorpsgefluister over een familie met een opgroeiende
tweeling. Het lot hakt met de botte bijl en laat niemand
ongeschonden.
Toegang: 10 euro / 7 euro (Vriendenpas)

Sofie Vanden Eynde,
Clare Wilkinson en
Moneim Adwan
Divine Madness

Vrijdag 30 januari om 20 uur in de Sint-Catharinakerk,
Begijnhof
Het programma Divine Madness verenigt de Engelse luit
met Arabische en hedendaagse muziek. Clare Wilkinson
zingt, Moneim Adwan zingt en bespeelt de oed en Sofie
Vanden Eynde speelt op luit en teorbe. Clare Wilkinson
is een veelgevraagd internationaal soliste die vooral van
zich doet spreken door haar Bach-interpretaties. Moneim
Adwan leerde op jonge leeftijd de koran reciteren en studeerde zang en luit. Sofie Vanden Eynde legde zich door
haar sterke interesse in de muziek van de renaissance en
de barok toe op het bespelen van de luit en de teorbe.
Toegang: 16 euro / 13 euro (Vriendenpas)

Info en tickets:

Cc ’t Schaliken, Grote Markt 35, Herentals
cultuurcentrum@herentals.be,
www.schaliken.be, tel. 014-28 51 30
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TENTOON
De Grote Oorlog

Expo's provincie Antwerpen en Erik Nagels

Van vrijdag 16 januari tot en met zondag 1 februari in de Kasteel Le Paige
Open op vrijdag, zaterdag, zondag van 14 tot 17 uur
De tentoonstelling De Groote Oorlog in grote lijnen verhaalt in veertig panelen de oorlogsfeiten van deze vierjarige strijd. De reizende expositie wordt
aangevuld met een luik rond muziek. Onder de naam Muziek & WO I komen
thema's zoals propaganda, oorlogscomponisten en muziek in loopgraven of
interneringskampen aan bod.
Erik Nagels zorgt voor de artistieke noot. Zijn serene maar confronterende
werken hangen als geruisloze getuigen aan de muren van kasteel Le Paige
en vormen het contrast tussen de zakelijkheid van de informatieve exposities en de menselijke tragedie van de Grote Oorlog.
De toegang is gratis.

De Grote Oorlog
VONK & Zonen
Hellemonden

Van zaterdag 17 tot en met zondag 25 januari in het arboretum van kasteel Le Paige
Dagelijks open van 9 tot 17 uur
VONK & Zonen is een jonge literaire organisatie die gebruikmaakt
van nieuwe vormen om literatuur
te presenteren. In de tuin van
kasteel Le Paige brengen zij Hellemonden, een ingetogen tentoonstelling over de waanzin van
de oorlog. U legt een parcours af
langs twintig grafzerken die doen
denken aan de graven op Britse
soldatenkerkhoven. Aan elk van
deze graven kunt u een door een
acteur ingelezen gedicht van een
oorlogsdichter beluisteren. Niet alleen bekende oorlogsgedichten komen aan bod, maar ook gedichten van schrijvers
die zich door de eeuwen heen lieten inspireren door de verschrikkingen en het bloedvergieten op het slagveld.
De toegang is gratis.

Bart Verheyen

Van zaterdag 17 januari tot en met zondag 22 februari in de
Lakenhal
Open op vrijdag, zaterdag, zondag van 14 tot 17 uur

Noodwoning

Van maandag 12 januari tot en met
zondag 1 februari op de Grote Markt
Dagelijks open van 9 tot 17 uur
Tijdens de Eerste Wereldoorlog hadden de gevechten lelijk
huisgehouden in onze streek.
Honderden woningen waren
verwoest. Daarom besloot de
Belgische regering noodwoningen te bouwen. Het ging om
kleine, houten woningen met
drie kamertjes. Stromend water
was er niet. Om het uitzicht van
de stad niet te verstoren, werden de noodwoningen op afgelegen terreinen geplaatst. Leerlingen van
het Vrij Technisch Instituut in Lier reconstrueerden een noodwoning aan
de hand van de originele plannen. U kunt deze replica bezoeken op de
Grote Markt.
De toegang is gratis.
6
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De werken van Bart Verheyen lijken op het eerste gezicht
eenvoudig, maar na een tijdje dringen de humor en bijtende ironie door. Verheyen ontwikkelde een persoonlijke,
indringende en technisch hoogstaande stijl. Zijn doeken
stralen een speciale sfeer uit en leunen het meest aan bij
popart. Als cartoonist viel Kempenzoon Bart geregeld in de
prijzen, onder meer op het internationaal cartoonfestival in
New York. Een paar jaar geleden wisselde hij zijn tekenpen
in voor een penseel. En ook daarmee veroverde hij een internationaal publiek, met exposities in Japan en China. Momenteel heeft hij een galerie in Knokke.
De toegang is gratis.

FILM
A Most Wanted Man
Dinsdag 27 januari om 20 uur in
de schouwburg

Wanneer de
gevluchte
Tsj e t sj e e n
Issa
Karpov
opduikt in de
islamitische
gemeenschap
van Hamburg,
gaan de alarmbellen af bij
de Duitse en
Amerikaanse
geheime diensten. De man eist het fortuin van zijn vader op. Wanneer advocate Annabel Richter daar lucht van krijgt,
besluit ze Issa te helpen. A Most Wanted
Man is een intelligente, bloedstollende
thriller, van regisseur Anton Corbijn. In de
hoofdrollen herkent u onder meer Philip
Seymour Hoffman, Rachel McAdams en
Willem Dafoe. De film duurt 121 minuten.

JEUGD
De Grabbelpas! Wat is dat?
Bent u op zoek naar leuke activiteiten of creatieve workshops voor uw kinderen? Het programma van de Grabbelpas is er voor alle drie- tot twaalfjarigen (geboortejaar 2003-2012) en
biedt creativiteit, educatie, cultuur, sport en spel. De activiteiten vinden plaats op werkdagen
van de korte schoolvakanties en zijn in handen van ervaren begeleiders.
Om deel te nemen aan de activiteiten moet uw kind een Grabbelpas hebben. Deze pas is
strikt persoonlijk; hij mag dus niet door iemand anders gebruikt worden. De Grabbelpas kost
5 euro en is geldig van de krokusvakantie tot en met de kerstvakantie. Als u een Vrijetijdspas
hebt, dan krijgt u 50 procent korting op de aankoop van de Grabbelpas en op de prijs van de
activiteiten. Om een Grabbelpas voor 2015 te bestellen, geeft u uw gegevens door via het
aanvraagformulier op www.jeugddienstherentals.be/bestellen-grabbelpas. De jeugddienst
zorgt ervoor dat u de Grabbelpas zo snel mogelijk kunt afhalen in het Stadspark.
De inschrijvingen starten een tweetal weken voor de vakantie. Op www.jeugddienstherentals.be/grabbelpas vindt u telkens meer informatie over de activiteiten en de inschrijvingsperiode. De kinderen die het voorbije jaar een Grabbelpas hadden, krijgen de informatie per
mail of per post. Omdat er telkens maar een beperkt aantal kinderen kan deelnemen, is snel
inschrijven de boodschap. Sfeerbeelden van de voorbije activiteiten kunt u bekijken op www.
facebook.com/jeugddienst.herentals.
In de krokusvakantie trappen we het nieuwe Grabbelpasjaar af. Het thema is Superhelden.
De inschrijvingen starten op maandag 26 januari om 17 uur, zowel via het formulier op www.
jeugddienstherentals.be als aan de balie van de jeugddienst in het Stadspark. Vanaf dinsdag
27 januari kunt u ook telefonisch inschrijven via tel. 014-21 21 86.

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

Er zijn ook nog plaatsen vrij voor de Grabbelpasactiviteiten in de kerstvakantie. Inschrijven
kan nog steeds via www.jeugddienstherentals.be/grabbelpas. Let op: om deel te nemen aan
deze activiteiten heeft uw kind een Grabbelpas voor 2014 nodig.

The Big Parade
met pianobegeleiding

Meer informatie
Dienst jeugd en internationale samenwerking, Stadspark z/n, tel. 014-21 21 86, jeugddienst@
herentals.be, www.jeugddienstherentals.be, www.facebook.com/jeugddienst.herentals

Woensdag 28 januari om 14.30 uur in de
schouwburg
April 1917, de
Verenigde Staten. Rijkeluiszoon
en levensgenieter Jim Apperson
verneemt dat zijn
land zal meestrijden in de wereldoorlog. Hij heeft
echter geen zin
om mee te vechten, tot ergernis
van zijn vader. The Big Parade is een stille
film uit 1925 van de hand van King Vidor.
Martinus Wolf begeleidt de film live op
piano. Hij leidde een decennium lang het
filmorkest van het Filmmuseum van Antwerpen en is onder meer bekend als pianist bij de theaterproductie Balzaal der
gebroken harten.
Toegang: 8 euro / 5 euro (Vriendenpas)

Volgende jeugdraadvergadering
De jeugdraad is een officieel adviesorgaan van het stadsbestuur en bestaat uit een bont allegaartje van jongeren die het leven in de stad voor de jeugd wil verbeteren. De jeugdraad
adviseert het stadsbestuur bij beslissingen die een invloed kunnen hebben op het leven van
kinderen en jongeren. De jeugdraad kan ook zelf zaken aankaarten en op eigen initiatief het
stadsbestuur adviseren. De volgende vergadering van de jeugdraad vindt plaats op donderdag 29 januari om 19.30 uur in de bovenzaal van de jeugddienst in het Stadspark. Alle geïnteresseerde jongeren zijn welkom.
Meer informatie: www.jeugddienstherentals.be/jeugdraad

Poëziewedstrijd voor jongeren
Curieus Herentals organiseert een poëziewedstrijd voor alle leerlingen uit de eerste graad van het secundair onderwijs. Sonnet, haiku,
epigram, satire, limerick of elegie: alles kan en alles mag. De gedichten moeten wel te maken hebben met Valentijn en in het Nederlands, Frans of Engels zijn. Klim dus in je pen en bezorg je gedicht voor
1 februari aan Kim Van Vaerenbergh (Romeroplein 3/2, kim.vanvaerenbergh@gmail.com).
De feestelijke proclamatie vindt plaats op woensdag 11 februari om 18 ur in de bibliotheek
(Gildelaan 13).
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Zwemlessenreeks voorjaar 2015
Op maandag 23 februari starten de wekelijkse zwemlessen voor baby’s, peuters, kleuters, kinderen en volwassenen. Een reeks bestaat uit tien lessen. Kinderen en volwassenen kunnen in
groep of per twee deelnemen. Nieuwe deelnemers uit Herentals kunnen zich inschrijven vanaf
woensdag 7 januari 2015 met het inschrijvingsformulier op www.uitinherentals.be/zwemlessen.

Gratis lessen aquafit

Start to Swim
Zwemmen is goed voor uw conditie, figuur en humeur. Weet u niet goed hoe
u eraan moet beginnen, schrijf u dan in
voor de nieuwe reeks Start to Swim in
het Netepark. Tien weken lang krijgt u
begeleiding, technische tips en advies
van ervaren lesgevers. De nieuwe lessenreeks start op dinsdag 24 februari.
Er zijn trainingssessies op dinsdag van
21 tot 22 uur en op zaterdag van 9
tot 10 uur. Deelnemen kost 100 euro.
Houders van een Vrijetijdspas krijgen
een korting van 50 procent. Inschrijven kan vanaf maandag 12 januari op
www.uitinherentals.be/start-swim.

Nordic walking, ook in
2015
Elk nieuw jaar begint voor velen met het voornemen om meer te sporten. Het stadsbestuur
geeft u alvast een duwtje in de rug door u gratis te laten kennismaken met enkele aqualessen:
Woensdag 7 januari:
• Aquajogging van 19.30 tot 20.20 uur
• Aquafitness van 20.30 tot 21.20 uur
Donderdag 8 januari:
• Aquasculp van 19.30 tot 20.20 uur
• Dynamische relaxatie van 20.30 tot 21.20 uur

Sinds het voorjaar van 2013 biedt de
stad Nordic walking aan als sportactiviteit. Elke dinsdag om 10 uur verzamelen enthousiaste wandelaars zich aan
de inkomhal van het Netepark. Samen
met twee gediplomeerde begeleiders
maken zij een twee uur durende tocht
door de prachtige Herentalse natuur.
Ook in 2015 blijft iedereen welkom,
inschrijven is niet nodig. Deelnemen is
gratis, voor het gebruik van de stokken
betaalt u 2 euro.

U kunt zich inschrijven aan de kassa van het Netepark. Op www.uitinherentals.be/aquafit vindt
u meer informatie over de verschillende aqualessen.

Oproep kandidaten kampioenenhuldiging 2014
Elk jaar huldigt de sportraad de sportkampioenen van het afgelopen jaar. Als u in 2014 een
Belgische titel of een podiumplaats op een Europees kampioenschap, wereldkampioenschap,
de Olympische of Paralympische Winterspelen behaalde, dan komt u in aanmerking voor de
titel van sportlaureaat of -laureate 2014. Sporters uit de jeugdcategorieën komen ook in aanmerking met een titel van Vlaams, provinciaal of regionaal kampioen of een podiumplaats op
een Belgisch kampioenschap. U kunt uzelf kandidaat stellen bij de sportdienst tot 16 januari.
De kampioenenhuldiging vindt plaats op 6 maart in cc ’t Schaliken.

Sportkampen krokusvakantie
Van 16 tot 20 februari kunnen kinderen en jongeren van zes tot veertien jaar deelnemen aan
sportkampen. Inschrijven kan vanaf maandag 19 januari via www.uitinherentals.be/sportkampen. Daar vindt u ook meer informatie over de verschillende kampen.
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Meer informatie
Dienst sport, De Vossenberg, Markgravenstraat 93, tel. 014-28 52 50,
sportdienst@herentals.be

AANKONDIGINGEN
Herfst- en Winterwandelingen
Ook deze herfst en winter kunt u op zondag gratis wandelen onder begeleiding van een gids.
De wandelingen vertrekken om 14.30 uur vanuit een Herentalse horecazaak en komen daar
twee uur later ook aan. U kunt telkens kiezen
tussen een korte en een lange wandeling. Op
zondag 11 januari vertrekt de wandeling aan
Den Beiaard (Grote Markt 19), op 18 januari aan
het Schedelhof (Bertheide 12) en op 25 januari
aan Den Brigand (Bovenrij 59). Inschrijven is niet
nodig en deelnemen is gratis. De volledige kalender vindt u op www.uitinherentals.be/toerisme en in de brochure bij de dienst toerisme.
Meer informatie: dienst toerisme, Grote Markt 35, 014-21 90 88, toerisme@herentals.be

Nieuwe reeks joggen voor beginners
Op woensdag 14 januari start Jogclub Herentals met een nieuwe reeks joggen voor beginners.
Onder begeleiding van twee trainers volgt u een programma waarmee u in tien weken tijd vijf
kilometer leert joggen. De lessen vinden plaats op woensdag om 19 uur in het BLOSO-centrum.
Deelnemen kost 30 euro. In de prijs is het boek Loop! van Mieke Boeckx inbegrepen. Inschrijven kan tijdens de eerste les vanaf 18.45 uur.
Meer informatie: jogclubherentals@hotmail.com

Quiz van de cultuurraad
De tiende algemene kennisquiz van de Herentalse cultuurraad vindt dit
jaar plaats op zaterdag 7 februari in de feestzaal van kOsh Campus Collegestraat (Collegestraat 46). Deelnemen kost 20 euro per ploeg van maximaal vijf personen. De quiz start om 20 uur.
Meer informatie en inschrijvingen: quiz@cultuurraadherentals.be,
gsm 0476-46 80 68

Titans op zoek naar eigen terrein
De Herentalse base-en-softbalclub Titans startte een jaar geleden met een slow-pitchteam en
een recreantenploeg. In 2015 komen daar fast-pitchteams voor dames en heren bij en kan de
club hopelijk ook een jeugdploeg samenstellen. Voorlopig vinden de trainingen plaats in het
BLOSO-centrum, maar voor wedstrijden moet de club uitwijken naar een
ander terrein. Daarom zijn de Titans
dringend op zoek naar een eigen terrein in Herentals of omgeving. Kunt u
hen hierbij helpen? Neem dan contact op met secretaris Benny Van der
Weehe.

Gratis
initiatielessen
badminton voor vijftigplussers
Badminton is een sport waarmee u op
een gezellige en speelse manier aan
uw conditie werkt. Bovendien bent u
nooit te oud om ermee te beginnen.
Daarom organiseert de Herentalse
Badmintonclub, samen met BLOSO,
van 8 januari tot 19 maart wekelijks
een initiatieles voor vijftigplussers. De
lessen vinden plaats in de sporthal van
De Vossenberg, telkens op donderdag
van 14 tot 15 uur. Daarna kunt u nog
vrij spelen tot 16 uur. Deelnemen is
gratis. De club zorgt voor voldoende
rackets en shuttles.

Meer informatie en inschrijvingen:
Armand Troubleyn, gsm 0471-33 02 61,
armand@troubleyn.biz

EHBO-cursus van het
Vlaamse Kruis
Op zondag 11 januari start het Vlaamse Kruis met een nieuwe cursus eerste
hulp in het Dorpshuis van Noorderwijk
(Ring 26). De lessen vinden telkens
plaats op zondagvoormiddag. Eerst
krijgt u zes basislessen over levensreddende handelingen. Vervolgens zijn er
nog acht lessen waarin u leert reanimeren met een automatische externe
defibrillator (AED) en waarin u meer te
weten komt over een aantal vaak voorkomende ziekten. Voor 35 euro krijgt u
niet alleen een cursusboek maar ook
een oefenpakket, gratis lidmaatschap
en verzekering. Om de kwaliteit van de
lessen te waarborgen, kunnen er maximaal 15 cursisten deelnemen.
Meer informatie en inschrijvingen: Marc Wouters, Tarwestraat 9,
gsm 0478-59 22 42 (na 17 uur of in het
weekend), marc.wouters@hvk.be

Meer informatie: Benny Van der Weehe, tel. 014-21 16 91, info@titans-bsc.be, www.titans-bsc.be
januari 2015

9

AANKONDIGINGEN
Tai chi chuan

Toast Literair

Tai chi chuan is een Chinese bewegingsleer die lichaam en geest helpt te
ontspannen. Op woensdag 7 januari bent u om 20.45 uur welkom op de
gratis proefles en demonstratie in kOsh Campus Scheppersstraat (via SintJansstraat 124).
Meer informatie: Inge Van den Eynde, tel. 014-51 98 20,
www.centrumojo.be

Voortuinwedstrijd verlengd tot 15 februari
Goed nieuws voor wie de eerste oproep van de Herentalse milieuadviesraad gemist heeft: de inschrijvingsperiode voor de voortuinwedstrijd is
verlengd tot 15 februari. Wilt u uw voortuin in de kijker zetten en kans
maken op een mooie prijs, aarzel dan niet om u in te schrijven voor een
van de volgende categorieën: bloementuin, combinatie bloemen-struiken
of combinatie struiken-bomen. De enige voorwaarde is dat uw voortuin
goed zichtbaar is. Laat ook weten of de jury het beste in april, mei of juni
een plaatsbezoek brengt.
Meer informatie en inschrijvingen: vanloyenbellens@yahoo.com of bij de
dienst milieu in het administratief centrum (tel. 014-28 50 50)

De V2: van terreurwapen tot maanraket
De V2 was de raket waarmee de Duitsers
op het einde van de Tweede Wereldoorlog
het tij nog probeerden te keren. Ze schoten
tientallen V2's richting Antwerpen met heel
wat vernielingen, gewonden en doden tot
gevolg. Na de oorlog vluchtte de vader van
de V2, de Duitser Wernher von Braun, naar
Amerika waar hij de Saturnus V-raket ontwikkelde. Met behulp van deze raket zette
Neil Armstrong op 21 juli 1969 als eerste
mens een voet op de maan.
ASH-Polaris, de vereniging voor amateursterrenkundigen, stelde een tentoonstelling samen over de evolutie van deze raket.
Ook het leven in Antwerpen tijdens het V2bombardement en de inslagen in Herentals
komen uitgebreid aan bod. Gino Van Lommel, auteur van het boek Vergelding langs
Grote en Kleine Nete is lid van ASH-Polaris.
Zijn boek over de V1- en V2-inslagen in onze
streek is te verkrijgen op de tentoonstelling.

U kunt de tentoonstelling gratis bezoeken in de Lakenhal op zaterdag 10
januari (tussen 14 en 20 uur) en op zondag 11 januari (tussen 10 en 18 uur).
Meer informatie: www.ashpolaris.vvs.be, volg @ashpolaris op Twitter
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Op zondag 18 januari om 9.30 uur ontvangt Davidsfonds
Herentals u op een gezellige, literaire brunch in De Swaen
(Belgiëlaan 1). Herentalsenaar Hilda Vleugels draagt er voor
uit eigen toneelwerk en vertelt
over haar vader
en zijn sprekende pop Toontje.
Verder kunt u
luisteren naar
oorlogsgedichten en teksten
van wijlen Karel
Elebaers, leraar
aan het SintJozefscollege en oorlogsaalmoezenier tijdens de Eerste
Wereldoorlog. De aanwezigen zorgen zelf voor de muzikale noot door samen liedjes uit de Eerste Wereldoorlog te
zingen onder begeleiding van Dirk De Vos. De toegang bedraagt 23 euro. Houders van een Davidsfonds cultuurkaart
of een Vrijetijdspas betalen 21 euro.
Meer informatie en inschrijvingen: hubert.vanooteghem@
skynet.be, tel. 014-21 65 35

Driekoningenwandeling in Noorderwijk
Heemkring Nortrevic en de gemeenschapsraad van Noorderwijk slaan de handen in elkaar voor de derde Driekoningenwandeling. Op zondag 4 januari kunt u om 14 uur of
om 18 uur vertrekken aan de kerstkeet op het Dorpsplein.
Deelnemen kost 2 euro, een gratis opwarmertje inbegrepen. Vanaf 16 uur kunt u voor 5 euro frikadellen met krieken kopen aan de kerstkeet.
Meer informatie: heemkring Nortrevic, Jules Van Olmen,
gsm 0486-49 18 21, nortrevic@gmail.com

Curieus plant een boom in ruil voor
uw gsm
Wereldwijd wordt slechts één procent van alle gsm’s gerecycleerd, terwijl ze barstensvol kostbare metalen zitten.
Tijd om tot actie over te gaan, dacht Curieus. En dus houdt
de vereniging voor het tweede jaar op rij een grote inzamelactie. Hebt u nog een oude gsm in de kast liggen? Breng
hem op zaterdag 17 januari tussen 10 en 14 uur naar de Lakenhal. Voor elke ingeleverde gsm plant Curieus een boom
in een belbos. De inzamelactie in 2013 zorgde al voor vijf
belbossen met in totaal 10.000 boompjes.

Vuurfeest op de Molekens
KWB Sint-Jan organiseert op zaterdag 10 januari voor de tweede maal een
vuurfeest op de hoek van Krakelaarsveld en Veldhoven. Vanaf 18.30 uur
is iedereen welkom rond de knappende houtvuren om samen te genieten van een hapje en een drankje, gezelligheid en goede wensen. De opbrengst gaat naar de ALS-liga en MPI De Mast Stimuli.
Meer informatie: Marc Campforts, Meidoornlaan 2/1, marc.campforts@
skynet.be

Theaterling – Het feest!

Computerlessen op maat van senioren
Hebt u een computer of een laptop maar weet u niet goed
hoe u hem moet gebruiken? Schrijf u dan in voor de computerlessen van ’t Convent. In januari start er een nieuwe
beginnerscursus, een vervolgcursus en een cursus Excel.
Inschrijven voor de andere cursussen uit het aanbod (zoals
Photoshop Elements deel 1 en 2, PowerPoint en Publisher)
is ook steeds mogelijk. De meeste cursussen vinden plaats
in het dienstencentrum op het Begijnhof, maar ook in het
Dorpshuis van Noorderwijk zijn er computerlessen voor beginners en gevorderden.

Een groep jongeren kreeg een uitnodiging voor een feest. Als ze aankomen, is de zaal echter leeg. Waar is dat feestje? En wat voor feestje is het?
Een huwelijk of een begrafenis? Moeten ze het zelf in gang zetten? Als het
aan hen ligt wel! Mar wat denken de anderen daarover?
Theaterling bestaat tien jaar en dat moet gevierd worden. Met veel energie en zin voor humor nodigen de jongeren van Theaterling u uit op hun
feest, in een regie van Jeroen Op de Beeck.
De voorstellingen vinden plaats op 24, 25, 30 en 31 januari en op 1, 6, 7
en 8 februari in de kamertheaterzaal van ’t Hof (Grote Markt 41). Op vrijdag en zaterdag start de voorstelling om 20 uur en op zondag om 15 uur.
Tickets kosten 9 euro en kunt u bestellen bij cultuurcentrum ’t Schaliken
(Grote Markt 35, tel. 014-28 51 30, www.schaliken.be).
Meer informatie: www.theaterspektakel.be

Luister naar uw lichaam
Op maandag 12 januari start in de feestzaal van WZC SintAnna (Vorselaarsebaan 1) een nieuwe lessenreeks voor senioren die willen luisteren naar hun lichaam. De oefeningen
zijn gebaseerd op oosterse bewegingsleren. De tien lessen
vinden telkens plaats op maandag van 14.30 uur tot 16 uur.
Tijdens de schoolvakanties zijn er geen lessen. Per les betaalt u 1 euro. Breng een kussen, sportieve kleding en een
dekentje mee. Sportschoenen mogen, maar blote voeten
zijn ook welkom.

Klara in de Singel
Op zaterdag 31 januari organiseren het Davidsfonds en de Gezinsbond
van Herentals een daguitstap naar Klara in de Singel. Op www.desingel.
be vindt u het programma van deze muzikale dag. De verenigingen zorgen
voor een voordelig toegangsticket van 18 euro en voor vervoer. De bus
vertrekt om 10.45 uur aan het administratief centrum (Augustijnenlaan
30). Meerijden kost 10 euro voor leden van het Davidsfonds of de Gezinsbond en 12 euro voor niet-leden.
Meer informatie en inschrijvingen:
Hubert Vanooteghem (tel. 014-21 65 35, hubert.vanooteghem@skynet.be)
of Jef Haest (gsm 0472-46 14 49, jefhaest@hotmail.com)

Meer informatie en inschrijvingen: dienstencentrum
’t Convent, Begijnhof 17, tel. 014-28 20 00,
dienstencentrum@ocmwherentals.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 29/11 TENTOON
tot 04/01
DO 18/12 KERST
MUZIEK
SENIOR
Van 18/12 KERST
tot 04/01
VR 19/12 KERST
HUMOR
VROUW
JAZZ
ZA 20/12

ZO 21/12

KERST
KERST
KERST
KERST
KLASSIEK
TUIN

VR 26/12

KERST
UIT
KERST

ZA 27/12

KERST

ZO 28/12

KERST
KERST

Van VR
TENTOON
28/11 tot
VR 30/01
MA 29/12 FILM
FILM
FILM
WO 31/12 FUIF
FUIF
ZO 04/01 UIT
DI 30/12

DI 06/01

SOLDEN
UIT

WO 07/01 SPORT
SPORT
SPORT
DO 08/01

SPORT
SPORT
RAAD

VR 09/01

HUMOR

ZA 10/01

INFO
WERELDMUZIEK
TENTOON
MUZIEK
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Marec – Jaaroverzicht in cartoons / Lakenhal / Op vrijdag,
zaterdag en zondag van 14 tot 17 uur
Kerstmarkt / Dorpsplein Noorderwijk / Vanaf 18 uur
Laura Tèm en Inti de Maet – Boke Hertals / Foyer cc ’t
Schaliken / 12.15 uur
Grijze panters – wandelen / 14 uur / Info: Yvonne, tel.
014-21 42 65
Kerstkeet / Dorpsplein Noorderwijk

ZO 11/01

DO 15/01

THEATER

X-mas Shopping / Stadscentrum / Winkels open tot 20 uur
Nigel Williams – Beken(d)t / cc ’t Schaliken / 20 uur
Vrouwenraad – vergadering en kerstfeestje / Zaal ’t Hof,
Grote Markt 41 / Van 13.30 tot 16.30 uur / Info: Louisa Van
Sand, tel. 014-22 00 55
Augusto Pirodda Quartet – Jazzconcert / Zaal Ootello,
Ezaart 162, Mol / 20.15 uur
X-mas Shopping / Stadscentrum
Kerstconcert Flanders Gospel Choir / Evangelisch centrum,
Markgravenstraat 82 / 20 uur / Gratis toegang / www.
echerentals.be
Kerstman op de zondagmarkt / Augustijnenlaan
X-mas Shopping / Stadscentrum
Mosa Trio – De grote meesters (aperitiefconcert) / Lakenhal
/ 11 uur
De Volkstuinen – bloemschikken rond het thema kerst /
Eetzaal kOsh Campus Scheppersstraat / 10 uur
Davidsfonds – U zijt wellekome / Sint-Bavokerk
Winterwandeling van de Gezinsbond / Van 14.30 tot 16 uur
/ Info: kids.gezinsbondherentals@gmail.com
Theaterspektakel – Moord in de kerststal / cc ’t Schaliken
/ 20 uur
Theaterspektakel – Moord in de kerststal / cc ’t Schaliken /
15 en 20 uur
Kerstwandelingen / Kerststal Grote Markt / Tussen 16 en
18 uur
Theaterspektakel – Moord in de kerststal / cc ’t Schaliken /
15 en 20 uur
My Name is Artist / Art Center Hugo Voeten, Vennen 23
/ Dagelijks open van 13.30 tot 17 uur (uitgezonderd op
zondag)
Film – Love Talks (kortfilm) en The Perks of Being a Wallflower (langspeelfilm) / cc ’t Schaliken / 19 uur
Film – Labyrinthus / cc ’t Schaliken / 14.30 uur
Film – The Reunion / cc ’t Schaliken / 20 uur
Open Up / Zaal ’t Hof / 21 uur
Kiss Me on NYE / Sporthal Noorderwijk / 21.30 uur
Driekoningenwandeling / Dorpsplein Noorderwijk / Om 14
uur en om 18 uur
Centrumwinkels open / Van 13 tot 17 uur
Crea-Café: schilderij maken / De Cirkel, Lierseweg 132 / Van
13 tot 16 uur
Gratis proefles tai chi chuan / kOsh Campus Scheppersstraat / 20.45 uur
Gratis les aquajogging / Netepark, Vorselaarsebaan / Van
19.30 tot 20.20 uur
Gratis les aquafitness / Netepark, Vorselaarsebaan / Van
20.30 tot 21.20 uur
Gratis les aquasculp / Netepark, Vorselaarsebaan / Van
19.30 tot 20.20 uur
Gratis les dynamische relaxatie / Netepark, Vorselaarsebaan / Van 20.30 tot 21.20 uur
Milieuadviesraad / Administratief centrum, Augustijnenlaan 30 / 20 uur
Begijn Le Bleu – Speciaal voor u / cc ’t Schaliken / 20 uur /
UITVERKOCHT
Mobiele Lijnwinkel / Lakenhal / Van 8.30 tot 14.30 uur
Mandolinman en We Banjo 3 – Dubbelconcert / CC Zwaneberg, Cultuurplein 1, Heist-op-den-Berg / 20 uur
ASH-Polaris – De V2: van terreurwapen tot maanraket /
Lakenhal / Van 14 tot 20 uur
Udo – Udo zingt Will Tura / cc ’t Schaliken / 20 uur

VR 16/01

VROUW

TENTOON

THEATER
Van 12/01 TENTOON
tot 01/02
WO 14/01 SPORT

Van 16/01 TENTOON
tot 01/02
ZA 17/01

ACTIE

Van 17/01 TENTOON
tot 25/01
Van 17/01 TENTOON
tot 22/02
ZO 18/01 UIT
UIT
DI 20/01

SENIOR
BLOED

DO 22/01

SENIOR
UIT

VR 23/01

THEATER

ZA 24/01

THEATER
KLASSIEK

ZO 25/01

UIT
THEATER
WOORD
TUIN

DI 27/01

RAAD

FILM
WO 28/01 FILM
DO 29/01

RAAD
WERELDMUZIEK
WOORD

VR 30/01

THEATER
KLASSIEK
JAZZ

ZA 31/01

THEATER
UIT

ZO 01/02

THEATER
POEZIE

ASH-Polaris – De V2: van terreurwapen tot maanraket /
Lakenhal / Van 10 tot 18 uur
4Hoog – Menskens (+4 jaar) / cc ’t Schaliken / 14.30 uur
Noodwoning – De Grote Oorlog / Grote Markt / van 9 tot
17 uur
Start cursus joggen voor beginners / BLOSO-centrum / 19
uur
compagnie barbarie – The End is Dear (Circuit X) / cc ’t
Schaliken / 20 uur
Vrouwenraad – Algemene vergadering en jaaroverzicht
/ Fundatiehuis, Begijnhof / Van 13.30 uur tot 16.30 uur /
Info: Louisa Van Sand, tel. 014-22 00 55
Expo's provincie Antwerpen (De Groote Oorlog in grote
lijnen; Muziek & WO I) en Erik Nagels – De Grote Oorlog /
Kasteel Le Paige / Op vrijdag, zaterdag en zondag van 14
tot 17 uur
Belbos – Inzameling van oude gsm’s / Lakenhal / Van 10 tot
14 uur
VONK & Zonen – Hellemonden / Arboretum Le Paige / Van
9 tot 17 uur
Bart Verheyen / Lakenhal / Op vrijdag, zaterdag en zondag
van 14 tot 17 uur
Davidsfonds Herentals – Toast Literair / De Swaen, Belgiëlaan 1 / 9.30 uur
Herfst- en Winterwandeling / Schedelhof, Bertheide 12 /
14.30 uur
Grijze Panters – nieuwjaarswensen met worstenbrood / ’t
Convent / 14 uur / Info: Ruf, tel. 014-21 12 69
Bloedinzameling Rode Kruis / Parochiecentrum Noorderwijk, Ring 27-29 / Van 17.30 tot 20.30 uur
Grijze Panters – wandeling / Info: Yvonne, tel. 014-21 42 65
Gezelschapsspelen / De Cirkel, Lierseweg 132 / Van 13 tot
16 uur
Jonas Vermeulen en Boris Vanseveren – The Great Downhill
Journey of Little Tommy (Circuit X) / CC Zwaneberg, Cultuurplein 1, Heist-op-den-Berg / 20.30 uur
Theaterling – Het feest / Kamertheaterzaal ’t Hof, Grote
Markt 41 / 20 uur
Kamerfilharmonie Vlaanderen o.l.v. Herman Engels – Nieuwjaarsconcert / cc ’t Schaliken / 20 uur / UITVERKOCHT
Herfst- en Winterwandeling / Den Brigand, Bovenrij 59 /
14.30 uur
Theaterling – Het feest / Kamertheaterzaal ’t Hof, Grote
Markt 41 / 15 uur
Roos Van Acker – Boeken en Bubbels / Lakenhal / 10.30 uur
Tuinhier – teelt van prei, ajuin en sjalot / Eetzaal kOsh
Campus Scheppersstraat / 10 uur
Raad voor Maatschappelijk Welzijn / Kantoor van de
OCMW-secretaris, Nederrij 133/A / 20 uur
Film – A Most Wanted Man / cc ’t Schaliken / 20 uur
Film – The Big Parade met pianobegeleiding / cc ’t Schaliken / 14.30 uur
Jeugdraad / Bovenzaal van de jeugddienst, Stadspark /
19.30 uur
Paco Peña Flamenco Dance Company – Flamencura / CC
Zwaneberg, Cultuurplein 1, Heist-op-den-Berg / 20 uur
Kris Van Steenberge en Accé – Woesten / cc 't Schaliken /
20 uur
Theaterling – Het feest / Kamertheaterzaal ’t Hof, Grote
Markt 41 / 20 uur
Sofie Vanden Eynde, Clare Wilkinson en Moneim Adwan –
Divine Madness / Sint-Catharinakerk, Begijnhof / 20 uur
Alexandre Cavaliere Quintet Manouche – Djangofollies /
Zaal Ootello, Ezaart 162, Mol / 20.15 uur
Theaterling – Het feest / Kamertheaterzaal ’t Hof, Grote
Markt 41 / 20 uur
Davidsfonds en Gezinsbond Herentals – Klara in de Singel /
Vertrek aan administratief centrum / 10.45 uur
Theaterling – Het feest / Kamertheaterzaal ’t Hof, Grote
Markt 41 / 15 uur
Verzet de Stad – Gedichtendag in Herentals / Atelier 79,
Lierseweg 79 / 17 uur

BURGERZAKEN
Geboorten

ACTIEVE SENIOR
OKRA Sint-Waldetrudis
Elke dinsdag

Sportcomplex De Vossenberg / Van 14 tot 15 uur
Info: Suzanne Noyen, tel. 014-23 10 34
FIETSEN
Vertrek aan de Sint-Waldetrudiskerk / 13.30 uur
Info: Adolf Fioole, tel. 014-22 22 93
PETANQUE 't Convent / Van 13.30 tot 17 uur
Info: Wies Lathouwers, tel. 014-21 53 37
LINESportcomplex De Vossenberg / Van 13.30 tot
DANCEN
15 uur / Info: Wieza Bosmans, tel. 014-21 87 78
TURNEN

Elke woensdag
Elke donderdag
Elke donderdag

OKRA Sint-Antonius
PETANQUE 't Convent / Van 14 tot 17 uur

Elke woensdag

FIETSEN

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
WINTERNormaal vertrek aan Onze-Lieve-Vrouwkerk /
WANDE13 uur
LING
PETANQUE Plein in de Rozenstraat / 13.30 uur

Elke woensdag
Elke donderdag

HOBBYCLUB
VOOR
DAMES

18/11 Arthur, zoon van Marij Renne en Leentje Veris
24/11 Elena, dochter van Serena Göllner en Didier De Laet
30/11 Mila, dochter van An Vercammen en Wim De Walsche
30/11 Julie, dochter van An Vercammen en Wim De Walsche

Elke maandag

Elke dinsdag

28/10 Zoë, dochter van Hadewich Kers en Benny Baeyens

Info: Karel, tel. 014-21 65 03
Info: Martha Verlinden, tel. 014-21 39 56

30/11 Feline, dochter van Natalie Du Pont en Nik Janssens
02/12 Leon, zoon van Elise Rutten en Joeri Pandelaers

Overlijdens
12/11 Andreas Verhoeven (78), echtgenoot van Louisa Van Langendonck
12/11 Emiliana Van Roy (87), weduwe van Louis Van Opstal
17/11

S-Sport

Rosa Vercammen (84), weduwe van Josephus Lauwen

19/11 Erwin Van Britsom (46)

Elke dinsdag

DANSEN
Dansen voor senioren op moderne muziek (zonder
VOOR
partner) / Sportcomplex De Vossenberg / Van 9 tot
SENIOREN 12 uur / Info: Marie-Louise Bertels,

Elke dinsdag

PETANQUE, 't Convent / 13 uur
MINIGOLF, Info: Albert Corthout, tel. 014-21 99 79
KAARTEN
OF BINGO

24/11 Lodewijk Van den Eynden (84), weduwnaar van Emiliana Van Nueten

DANSEN
Dansen voor senioren op moderne muziek (zonder
VOOR
partner) / Sportcomplex De Vossenberg / Van 9.30
SENIOREN tot 11 uur / Info: Marie-Louise Bertels,

27/11

tel. 014-21 99 79

Elke donderdag

tel. 014-21 99 79

Elke donderdag

FIETSEN

Sportcomplex De Vossenberg / 13.30 uur /
Info: Willy Verlinden, tel. 014-22 11 14

Sportelen
Elke maandag

Sporthal van Noorderwijk / Van 13.30 uur tot
15 uur
AQUAGYM Netepark / Van 15.15 tot 16.00 uur en van
16.15 uur tot 17 uur
NORDIC
Netepark / Van 9.55 uur tot 11.50 uur
BADMINTON

Elke maandag
Elke dinsdag

WALKING

Elke woensdag

SENIOREN- De Vossenberg / Van 10 tot 11 uur
FITNESS

Elke donderdag

BADMINTON

De Vossenberg / Van 13.30 uur tot 16 uur

Elke vrijdag

AQUAFITNESS

Netepark / Van 14 tot 14.50 uur

Elke maandag

PEUTERS
& ZO

Buurthuis Diependaal, Musketstraat 100 / Van 13
tot 15 uur

Elke dinsdag

PEUTERS
& ZO

Campus Spiegelfabriek, Lierseweg 132/A / Van 9 tot
12 uur.

Elke vrijdagnamiddag

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

JONG

GEZONDHEIDSWANDELINGEN
Elke maandag en woensdag Netepark / 10 uur
Elke dinsdag en woensdag

Administratief centrum / 10 uur

Op feestdagen zijn er geen wandelingen.

22/11 Jan Cuylen (70), echtgenoot van Manuella Vandecasteele
24/11 Maria Vermeulen (94), weduwe van Frans Leirs

24/11 Ludovica Van Olmen (86)
Maria Horemans (84), echtgenote van Karel Van Goethem

28/11 Carolus Mols (74), weduwnaar van Anna Berré
29/11 Josepha Samyn (79), weduwe van Petrus Verboven
02/12 Louisa Van Gansen (81), echtgenote van Jozef Avonds

Huwelijksaankondigingen
Jetro Russo (Houthalen-Helchteren) en Sonia Cretella (Herentals)
Jef Haeverans (Herentals) en Patricia Janssens (Herentals)
Sven Steenhaut (Herentals) en Elke Caberghs (Herentals)

Huwelijken
Thomas Van Looy (Herentals) en Anneliesje Willems (Herentals)

Damiaanactie
Op 23, 24 en 25 januari zamelt de Damiaanactie geld in voor de strijd
tegen armoedeziektes, zoals lepra en tuberculose. Vrijwilligers trekken de straat op om stiften te verkopen. U kunt ook helpen door een
bedrag te storten op rekening BE05 0000 0000 7575. Een gift vanaf 40
euro is fiscaal aftrekbaar en volstaat om een patiënt te behandelen
en een leven te redden. Damiaanactie organiseert in de zomer ook
bouwkampen in Bangladesh, India, Congo of Latijns-Amerika. Meer
informatie over de campagne en de bouwkampen vindt u op www.
damiaanactie.be.
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NUTTIGE TELEFOONNUMMERS
Aids-telefoon Vlaanderen			

DRINGENDE HULP
Brandweer

100 of 112

Ziekenwagen

100

Politie

101

Antigifcentrum

070-245 245

Gasgeur

0800-65 065

WACHTDIENSTEN
Apothekers

0903-99 000
www.apotheek.be

Anonieme Alcoholisten

078-15 15 15
René 014-51 20 51
Karel 014-51 55 48
Lydi 014-22 25 17

Autisme-telefoon

078-15 22 52

Awel

102

Boskat

014-23 31 36

CardStop

070-344 344

Centrum Algemeen Welzijnswerk,
CAW de Kempen, Hofkwartier 23

014-21 08 08

Child Focus

Huisartsen
Huisartsenwachtpost Herentals - Nederrij 99

014-22 22 00

Contact Center Personen met een handicap

Morkhoven en Noorderwijk

014-54 83 83

deN Babbelhoek

Tandartsen

090-33 99 69

praatgroep Nederlands voor anderstaligen

116000
0800-987 99
0472-22 86 71
014-22 17 81

Den Brand
Stadsdiensten

014-28 50 50

Administratief centrum - Augustijnenlaan 30

dagbesteding voor mensen met een handicap

014-84 12 00

De Dorpel, Sint-Waldetrudisstraat 37

014-21 40 73

Belastingen - Belgiëlaan 31

02-575 82 60

De Fakkel

Bibliotheek - Gildelaan 13

014-85 97 50

BLOSO-centrum - Vorselaarsebaan 60

014-85 95 10

vereniging waar armen het woord nemen

014-21 40 73

Brandweer - Oud-Strijderslaan 1

014-25 82 10

De Link, team groepswerk OCMW Herentals

014-24 66 90

Compostmeesters

014-28 50 50

Diabetes Infolijn

0800-96 333

Cultuurcentrum ’t Schaliken - Grote Markt 35

014-28 51 30

Dienstencentrum voor senioren, Begijnhof 17

014-28 20 00

Defecten aan de openbare verlichting

0800-6 35 35

De Lijn

070-220 200

bpost - Belgiëlaan 51

022-012 345

Diftar - informatielijn

0800-97 687

Hummeltjeshof - Augustijnenlaan 22

014-23 17 18

Jeugddienst - Stadspark z/n

014-21 21 86

Kringwinkel Zuiderkempen - Lierseweg 132/A

015-23 73 93

Muziekacademie - Hikstraat 28

014-21 33 05

Netepark - Vorselaarsebaan

DocStop
Drughulp - Hofkwartier

0487-99 06 23

00800-2123 2123
23 014-23 34 01

Eandis

078-35 35 00

Eigen Haard - Augustijnenlaan 28/6

014-85 98 00

Holebifoon

0800-99 533

Infopunt dementie

014-28 20 00

IOK - Geel

014-58 09 91

JAC - Hofkwartier 23

014-23 34 01

014-85 97 10

Kankertelefoon

078-15 01 51

NMBS - Herentals

03-229 56 14

MS-liga Antwerpen

03-887 48 18

OCMW (sociale dienst) - Nederrij 133/A

014-24 66 66

OpWeg

014-23 18 80

Politiezone Neteland - Molenvest 23

014-24 42 00

Info over wonen voor mensen met een handicap

Recyclagepark - Hemeldonk 10

014-85 92 40

PIDPA (klantenservice)

0800-90 300

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

Slachtofferhulp - Hofkwartier 23

014-21 08 08

Stadsarchief - Augustijnenlaan 1

014-21 28 00

Tele-onthaal

Stedelijke werkplaats - Hemeldonk

014-85 92 40

Vertrouwensartsencentra

02-533 12 11

Tekenacademie - Markgravenstraat 77

014-28 51 55

Vlaamse wegentelefoon

0800-122 66

Toerisme Herentals - Grote Markt 35

014-21 90 88

Woonzorglijn

078-15 25 25

Verkeerseducatief centrum - Vorselaarsebaan

014-22 04 44

Zelfmoordlijn

1813

Werkwinkel - Molenvest 21

014-24 89 60

Ziekenvervoer (niet dringend)

Ziekenhuis - Nederrij 133

014-24 61 11

Zit Stil (ADHD)

14
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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: tel. 014-28 50 50

burgemeester Jan Peeters

Politie, brandweer, veiligheid en openbare orde, algemeen beleid
en coördinatie, communicatie en informatie,
bevolking en burgerlijke stand, openbare werken en
gemeentelijk patrimonium
maandag van 18 tot 19.30 uur
vrijdag van 9 tot 11 uur (in het administratief centrum)
[i] burgemeester.jan.peeters@herentals.be

schepen Mien Van Olmen

Ruimtelijke ordening, milieu en groenvoorzieningen,
monumenten en landschappen, landbouw en
plattelandsontwikkeling
maandag van 10 tot 12 uur of na afspraak
[i] schepen.mien.van.olmen@herentals.be

schepen Jan Bertels

Financiën, jeugd, internationale samenwerking,
informatica, huisvesting, OCMw en kerkfabrieken
maandag van 18.30 tot 19.30 uur of na afspraak
[i] schepen.jan.bertels@herentals.be

schepen Ingrid Ryken

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

schepen Wies Verheyden

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
iedere dinsdag van 13.30 uur tot 16 uur
enkel na afspraak: tel. 03-238 60 34

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

Sport en personeel

Fonds voor arbeidsongevallen

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

Warandestraat 42, Turnhout.

schepen Jan Michielsen

Elke eerste vrijdag van de maand van 9 tot 12 uur in De Warande,

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

Mobiliteit, middenstand en lokale economie,
markten en foren
alleen na afspraak
[i] schepen.jan.michielsen@herentals.be

schepen Anne-Mie Hendrickx

Preventie, gelijke kansen en integratiebeleid,
gezondheidsbeleid, kinderopvang, sociale economie
en seniorenprojecten
maandag van 10 tot 12 uur of na afspraak
[i] schepen.anne-mie.hendrickx@herentals.be

schepen Fons Michiels

Sociale zaken en voorzitter OCMW
alleen na afspraak
[i] voorzitter@ocmwherentals.be

Spreekuren OCMW Herentals
- 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 uur 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

ADMINISTRATIEF CENTRUM
Gesloten op donderdag 25 en vrijdag 26 december
en op donderdag 1 en vrijdag 2 januari

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 donderdag 25 en vrijdag 26 december
en op donderdag 1 en vrijdag 2 januari

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 woensdag 24, donderdag 25, vrijdag
26 en woensdag 31 december en op donderdag
1 januari

14.00-20.00

14.00-20.00

14.00-20.00

14.00-20.00

14.00-20.00

BIBLIOTHEEK NOORDERWIJK
Gesloten op woensdag 24 en woensdag
31 december

18.00-20.00

RECYCLAGEPARK
Gesloten op donderdag 25 en vrijdag 26 december
en op donderdag 1 en vrijdag 2 januari

14.00-16.00

ZA

ZO

10.00-16.00

10.00-12.00

09.00-18.00

09.00-16.30

09.00-16.30

09.00-12.00

JEUGDDIENST
Gesloten op donderdag 25 en vrijdag 26 december
en op donderdag 1 en vrijdag 2 januari. Op
woensdag 24 en 31 december enkel open in de
voormiddag.

09.00-12.30
13.30-16.30
17.00-19.30

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 woensdag 24 december tot en met
vrijdag 2 januari

07.00-18.00

07.00-18.00

07.00-18.00

07.00-18.00

07.00-18.00

SPORTDIENST
Gesloten op donderdag 25 en vrijdag 26 december
en op donderdag 1 en vrijdag 2 januari

09.00-12.00
13.30-16.00
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

STADSARCHIEF
Gesloten op donderdag 25 en vrijdag 26 december
en op donderdag 1 en vrijdag 2 januari

09.00-12.00

09.00-12.00

09.00-12.00

09.00-12.00

09.00-12.00

TOERISME HERENTALS
Gesloten op donderdag 25 en vrijdag 26 december
en op donderdag 1 en vrijdag 2 januari. Op
woensdag 24 en 31 december enkel open in de
voormiddag.

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

STEDELIJKE WERKPLAATS
Gesloten op donderdag 25 en vrijdag 26 december
en op donderdag 1 en vrijdag 2 januari

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

07.30-08.30
12.00-16.30

07.30-08.30
12.00-16.30
17.30-21.00

07.30-08.30
12.00-13.00
14.00-21.00

07.30-08.30
12.00-16.30
17.30-21.00

17.30-21.00

14.00-21.00

17.30-21.00

08.30-14.30

10.00-14.00

OP ZONDAG 14 EN 21
DECEMBER OPEN VAN
13 TOT 17 UUR

07.30-08.30
12.00-16.30
17.30-21.00

09.00-17.00

09.00-17.00

17.30-21.00

09.00-17.00

09.00-17.00

HET NETEPARK
WEDSTRIJDBAD
RECREATIEBAD- EN
DOELGROEPENBAD

OPENINGSTIJDEN KERSTVAKANTIE (20/12 - 4/1)
De zwembaden van het Netepark zijn gesloten op 24, 25 en 31 december en 1 januari. Op weekdagen zijn alle baden open van 14 tot
21 uur. Trimzwemmers kunnen in het wedstrijdbad terecht van 7.30 uur tot 8.30 uur en van 12 tot 13 uur. Van 14 tot 16 uur is het wedstrijdbad een pretbad. Tijdens het weekend zijn de baden open van 9 tot 17 uur. Er zijn geen aqualessen tijdens de kerstvakantie.
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

