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Het is stil waar het nooit waait

Overal zijn er weleens meningsverschillen. Meer 
zelfs: zonder meningsverschillen en spanningen 
valt het leven letterlijk en figuurlijk stil. Waar het 
nooit waait, komen we tot stilstand. Als een schip 
dat blijft liggen bij gebrek aan wind in de zeilen. 

Af en toe kan een fikse rukwind dus goed 
doen, ook in Herentals! Bij oprechtheid en 
eerlijkheid hoort nu eenmaal een portie storm. 
Ideeën kunnen en mogen botsen. Maar tegelijk 
moeten we blijven zoeken naar oplossingen en 
doordachte keuzes maken, met groot respect 
voor ieders goedbedoelde mening. Enkel zo blijft 
het schip op de juiste koers.

Zo is er onze Begijnenvest, door de Herentalsenaar 
herontdekt sinds de inrichting van het 
Begijnhofpark en meer dan ooit gekoesterd. 
Willen we de ambitie aanhouden om ons 
Begijnhof en onze historische vesten opnieuw op 
te tillen tot uniek werelderfgoed, dan moeten we 
moeilijke keuzes maken voor dit stukje Herentals 
dat ons zo nauw aan het hart ligt. Gelukkig maar 
dat dit velen beroert en niet onverschillig laat.

De afgelopen weken riepen ook heel wat 
verenigingen en bekende Kempenaren ons op 
om ons te laten vaccineren. Ze laten hun stem 
horen! Ruim een kwart van de Herentalsenaar 
heeft ondertussen een eerste prik gehad. Het 
aantal vaccinaties per week wordt de komende 
weken nog verder opgevoerd. 

Vooralsnog is de opkomst in onze vaccinatiecentra 
bijzonder groot, waarvoor een dikke merci! Dat is 
een echte opsteker voor de vele medewerkers en 
vrijwilligers die zich gedreven inzetten in de strijd 
tegen corona. Voor wie toch nog zou twijfelen: 
komaan, zet die spuit en help corona de wereld 
uit!

Een fijne meimaand gewenst. Geniet voorzichtig 
van de versoepelde maatregelen en steun onze 
lokale horeca. Ik kijk alvast uit naar veilige 
ontmoetingen en boeiende discussies op een 
gezellig terras in onze mooie stad. En liefst met 
een stralende lentezon en een warm briesje.
   
    

    Uw burgemeester
Mien
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niet te vergeten.
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Werkzaamheden aan brug 
Herentals-Herenthoutseweg 
De werkzaamheden aan de brug van de Herenthoutseweg 
over het Albertkanaal verlopen vlot. Eind november 2020 
werd de nieuwe brug ingevaren en momenteel zetten we 
alles op alles om deze brug eind juni 2021 open te stellen 
voor het verkeer. 

Om de aanrijroute naar de nieuwe brug aan te leggen, sluiten 
we de Herenthoutseweg af voor het gemotoriseerd verkeer 
vanaf 25 mei tot 22 juni. Het verkeer moet omrijden via  de 
omliggende gewestwegen (R15,N152,N13) en de E313. Ook 
de aansluitende wegen Hannekenshoek, Meidoornlaan en 
Sint-Janneke zijn in die periode onderbroken met een lokale 
omleiding als gevolg. 

Voetgangers en fietsers kunnen steeds over de huidige, oude 
brug, mits ze een kleine omleiding volgen. Op de zuidelijke 
linkeroever gaat deze omleiding via de Palmenlaan. Fietsers 
komen zo uit op de Meidoornlaan en ze hebben een doorgang 
via een doorsteek van de Notelarenlaan naar de brug. Op de 
noordelijke rechteroever wordt vanuit Hannekenshoek een 
doorsteek naar de brug gemaakt. 

Het jaagpad op de zuidelijke linkeroever stellen we gedurende 
de onderbreking van de Herenthoutseweg tijdelijk open 
voor fietsers en voetgangers. De oude brug wordt – als alles 
verloopt zoals gepland – afgebroken op 11 juli.

Meer info over de werkzaamheden vindt u op www.
vlaamsewaterweg.be/brug-herentals-herenthoutseweg.

#kijkinuwkot voor de Aziatische 
hoornaar
De Aziatische hoornaar is in hoog tempo Europa en helaas 
ook Vlaanderen aan het koloniseren. Deze invasieve exoot 
is zeer schadelijk voor biodiversiteit en landbouw en staat 
bovenaan de lijst van de te verdelgen insecten. Onder het 
motto #kijkinuwkot is het daarom belangrijk goed rond te 
kijken of u een Aziatische hoornaar of een nest vindt bij u in 
de tuin of rond uw huis.

Een Aziatische hoornaar is ongeveer 3,5 centimeter groot. Hij 
is vooral zwart van kleur en de kop heeft opvallend oranje 
plekken. Ook op het achterlijf heeft hij een oranje band, en 
de poten zijn half zwart, half geel van kleur. Dit laatste is een 
zekere manier om de soort te onderscheiden.

Regelmatig is er verwarring met de Europese hoornaar. Die is 
groter, vooral roodbruin van kleur, maar heeft meerdere gele 
banden op het achterlijf. Ook de pootjes zijn volledig in de 
roodbruine kleur. De Europese hoornaar is nuttig, zachtaardig 
en moet zeker niet verdelgd worden!

Hebt u een individu van de Aziatische hoornaar of een heel 
nest gezien? Probeer dan voorzichtig een foto te maken en 
maak een melding op www.vespawatch.be. Neem ook een 
foto van het insect zelf, want in het beginstadium is het niet 
altijd gemakkelijk om het onderscheid te zien tussen een nest 
van een hoornaar of van een andere wesp.

Let wel op: probeer zeker zelf geen exemplaar te doden of 
een nest te verwijderen. Dat kan gevaarlijk zijn, want de 
soort is zeer agressief. Als u een nest wilt laten verwijderen, 
doet u dat via een melding op www.vespawatch.be. Zij 
verwittigen de instanties die instaan voor de verdelding. Bel 
niet rechtstreeks naar de brandweer.

Poederkot

Naamloze laag

Poederkot in Wuytsbergen / Ekelen
In 2017 keurde de gemeenteraad de ruimtelijke toekomstvisie 
goed voor de nog te ontwikkelen woonzones in de wijk 
Wuytsbergen – Ekelen. Deze visie kwam er om de klassieke 
ruimte-verslindende verkavelingen een halt toe te roepen. De 
opmaak gebeurde in dialoog met de buurt, de ontwikkelaars, 
de gemeenteraad en diverse instanties van de hogere 
overheid. Denk maar aan provincie Antwerpen, Agentschap 
Natuur en Bos en Departement Omgeving.

De stad streeft naar duurzame woonvormen met een kleinere 
voetafdruk, waardoor meer groene ruimte gevrijwaard blijft. 
Een nieuw traag wegennetwerk moet wandelen en fietsen 
stimuleren. In het kader van verkeersleefbaarheid verloopt 
de ontwikkeling in drie stappen. Elke stap gaat gepaard met 
een te nemen verkeersmaatregel. De proefopstelling van de 
eerste verkeersmaatregel in de wijk is reeds gestart. Ze heeft 
als voornaamste doelstelling het weren van sluipverkeer door 
de wijk. Meer info daarover vindt u op www.herentals.be/
wuytsbergen-ekelen.

Ontwikkeling blijft dus mogelijk, maar dan steeds binnen 
de krijtlijnen van de ruimtelijke toekomstvisie voor de wijk. 
Zo ook op de site Poederkot, vandaag een aanzienlijk groot 
privaat bos te midden van de wijk. In het bos bevinden zich 
tal van restanten van een voormalige springstoffenfabriek. 
Samen met de stad zoekt de ontwikkelaar hier naar het 
maximaal behoud van deze groene ruimte. 

Informatiemomenten

Op woensdag 5 mei om 19.30 uur organiseert de 
ontwikkelaar een digitaal informatiemoment voor de buurt 
en geïnteresseerden. Vanaf 6 tot en met 17 mei kunt u op de 
Poederkot-site zelf meer te weten komen over de plannen. 
De site kan dan vrij bezocht worden. Een uitgestippelde 
wandeling op het terrein brengt verschillende aspecten van 
de ontwikkeling in beeld. Op 6 mei is er tussen 16 en 19 uur 
ook iemand fysiek aanwezig op het terrein voor vraag en 
antwoord. Inschrijven voor beide infomomenten via www.
poederkot.be is verplicht. 

Ook iemand van het stadsbestuur is op beide infomomenten 
aanwezig om de visie op de ontwikkelingen aan u te 
verduidelijken en vragen te beantwoorden. De visie van 
de stad en uitgebreide informatie vindt u terug op onze 
stadswebsite via www.herentals.be/poederkot.

Poederkot

Het conformiteitsattest, een troef 
bij verhuur
Als u een woning of appartement verhuurt, bent u verplicht 
een plaatsbeschrijving op te maken. De plaatsbeschrijving 
toont aan in welke staat de woning was bij aanvang van het 
huurcontract. Maar wist u dat u naast zo’n plaatsbeschrijving 
uw huurwoning nog beter kunt beschermen met een 
conformiteitsattest?

Dat is een officieel document waaruit blijkt dat de woning 
voldoet aan de in Vlaanderen verplichte minimale veiligheids- 
en kwaliteitseisen zoals beschreven in de Vlaamse Codex 
Wonen. Met dat attest kunt u als verhuurder aantonen dat de 
te huur gestelde woning voldoet aan alle eisen. Denk maar 
aan sanitair, elektriciteit, stabiliteit, verluchting en verlichting. 

In tegenstelling tot een plaatsbeschrijving is een 
conformiteitsattest niet verplicht, maar ze vullen elkaar wel 
perfect aan. Terwijl in een plaatsbeschrijving de toestand 
van de woning (en de eventuele gebreken) beschreven staat, 
bevestigt het conformiteitsattest dat de woning veilig en 
kwalitatief is en aan de normen voldoet. 

Het conformiteitsattest kunt u aanvragen via www.herentals.
be/woningonderzoek. Op basis van een woningonderzoek 
gaan onze medewerkers na of de woning conform is. Indien 
dat zo is, leveren we het attest af. Een conformiteitsattest is in 
principe tien jaar geldig.
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Nieuwe comfortabele 
fietsenstallingen bij station
De NMBS start in het voorjaar met de vernieuwing van de 
fietsenstallingen bij het station. Het bestaande fietsgebouw 
verdwijnt en alle fietsenstallingen worden vernieuwd.

Tussen het stationsgebouw en het parkeerterrein voor 
auto’s komt een nieuwe overdekte fietsenstalling voor 
zeshonderd fietsen, met ook ruimte voor buitenmaatse 
fietsen en bromfietsen. Tussen het stationsgebouw en het 
busstation bouwt de NMBS een afgesloten fietsenstalling 
met toegangscontrole voor 132 fietsen en 50 deelfietsen. 
Ook de zone rond de fietsenstallingen wordt heraangelegd 
met groen. De doorsteek van het busstation naar het station 
wordt breder. Eind 2021 is het project afgerond.

De werkzaamheden verlopen in fases, waardoor er voor de 
reizigers altijd fietsenstallingen beschikbaar zijn. Er vindt in 
samenwerking met NMBS ook een weesfietsactie plaats.

Straatvinken: hoe gezond is het 
verkeer in uw straat?
Vink op donderdag 20 mei van 17 tot 18 uur aan hoeveel 
voetgangers, fietsers en andere weggebruikers er door uw 
straat passeren. Het tellen kunt u doen via een speciaal 
daarvoor ontwikkelde tel-tool of gewoon met pen en 
papier. De telresultaten geven de wetenschappers van de 
Universiteit Antwerpen en HIVA - KU Leuven een goed beeld 
van de verkeersleefbaarheid in onze gemeenten. De telling 
is belangrijk om de mobiliteitsdoelstellingen van de Vlaamse 
overheid te kunnen opvolgen.

Doet uw straat al mee? Kijk het na op straatvinken.be en 
schrijf u meteen in!

Kinderopvang nodig?
Dankzij Opvang.Vlaanderen is dat kinderspel. Dit 
gebruiksvriendelijke digitale platform brengt alle 
kinderopvanglocaties in Vlaanderen in kaart. Het stadsbestuur 
en Huis van het Kind Middenkempen ondersteunen het 
platform en willen het zo ruim mogelijk bekend maken.

Wie zijn weg nog niet kent in het opvanglandschap, vindt op 
Opvang.Vlaanderen alle info in de Wegwijzer die u van A tot Z 
uitleg biedt over kinderopvang in Vlaanderen. U kunt er een 
overzicht opvragen van alle gezinsopgang/onthaalouders en 
groepsopvang/kinderdagverblijven in Vlaanderen. Ook kunt 
u er zien hoe u een aanvraag kunt doen en opvolgen.

Hebt u geen toegang tot internet of lukt surfen niet zo goed? 
Neem contact op met het loket Huis van het Kind op nummer 
0491-35 79 96. Zij ondersteunen uw gezin bij de aanvraag.

Gratis webinar ‘gamen’ en ‘tabak, 
alcohol en drugs’ 
De gemeenten van de Middenkempen en Zuiderkempen 
organiseren in samenwerking met Huis van het Kind en 
Centrum Geestelijke Gezondheidszorg gratis webinars over 
gamen en tabak, alcohol en drugs.

Het webinar is een infomoment voor ouders van tieners van 
10 tot 16 jaar. U kunt uw tiener helpen gezonde keuzes te 
maken door erover te praten en grenzen te stellen. We helpen 
u met tips & tricks. We organiseren twee infosessies: een over 
tabak, alcohol en drugs en een over gamen. Zo beantwoorden 
we onder meer de volgende vragen:

• Wanneer mag mijn zoon zijn eerste pintje drinken? 
• Heeft het zin om met mijn kind over drugs of alcohol te 

praten? En hoe kan ik daar het beste aan beginnen? Wat 
moet ik daar zelf over weten? 

• Ik ben niet zo’n prater, wat kan ik als ouder nog doen? 
• Ik rook, hoe kan ik het dan mijn dochter verbieden?
• Hoelang mag ik mijn kind laten gamen? 
• Wanneer is iemand verslaafd aan gamen?

De infomomenten vinden plaats op:
• Webinar gamen: dinsdag 18 mei van 19.30 tot 20.30 uur
• Webinar tabak, alcohol en drugs: donderdag 20 mei van 

19.30 tot 20.30 uur

Inschrijven via www.cggkempen.be of preventie@cggkempen.
be. Na inschrijving ontvangt u de link naar de webinar.

Doe mee met de groepsaankoop 
hemelwateropvang en tankslag
Een hemelwaterput en tank helpen u om water op te vangen, 
te laten infiltreren en te hergebruiken. Dat is niet alleen 
belangrijk voor de natuur, maar vormt ook een besparing 
op uw waterfactuur. Het stadsbestuur organiseert daarom 
samen met IOK een groepsaankoop hemelwateropvang. Op 
die manier kunt u aan goede voorwaarden een kwalitatieve 
installatie van een hemelwaterput, infiltratieput en/of 
hemelwaterton aanschaffen.

Heel wat eigenaars die zijn overgeschakeld op aardgas of 
hernieuwbare energie laten hun oude stookolietank in 
de grond zitten. Daar zijn echter grote milieurisico’s aan 
verbonden. Zo kunnen de tanks na verloop van tijd beginnen 
te lekken, waardoor bodem en grondwater zwaar vervuild 
kunnen raken door stookolieresten.

Daarom organiseert de stad samen met IOK al voor de 
vierde keer een tankslag. Door de combinatie met de 
groepsaankoop hemelwateropvang raakt u in één klap van 
uw oude stookolietank af en installeert u een regenwaterput 
met infiltratievoorzieningen.

De groepsaankoop omvat ook zes percelen waarvoor 
geïnteresseerde firma’s zich kunnen inschrijven. Het gaat om 
de volgende percelen: 

• De tankslag (perceel A)
• Hemelwaterputten met infiltratievoorzieningen (perceel 

B)
• Een combinatie van tanksaneringen en installatie van 

hemelwaterputten (perceel C)
• De aansluiting van hemelwatervoorzieningen 

binnenshuis (perceel D)
• De levering van regenwatertonnen aan een centraal punt 

(perceel E)
• De levering en installatie van regenwatertonnen aan huis 

(perceel F).

Inschrijven voor de groepsaankoop en de infomomenten 
kan via www.iok.be/hemelwater of 014 56 27 88. Wist u 
bovendien dat u bij de stad een subsidie kunt aanvragen voor 
hergebruik van hemelwater? Kijk voor meer info op www.
herentals.be/subsidie-hergebruik-hemelwater

Welke toekomst hebben de Kleine 
Nete en het gebied naast de 
Olympiadelaan?
Eind 2018 organiseerde provincie Antwerpen enkele 
participatiemomenten, waarop u uw mening kon geven over 
de toekomst van het gebied naast de Olympiadelaan. Het 
gebied is nu deels aangeduid als woonuitbreidingsgebied. 
Dat is een reservezone voor woningen, mocht er elders in de 
stad te weinig ruimte zijn voor voldoende woningen. 

In die zone vindt u onder andere een voetbalclub, moestuinen 
en braakliggend terrein. Het gebied werd vroeger doorkruist 
door de stadsomwalling, met de Kattenberg als zichtbaar 
restant. Ook de Kleine Nete loopt er doorheen, wat het 
gebied watergevoelig maakt. Bovendien zoekt het ziekenhuis 
AZ Herentals naar een nieuwe locatie op lange termijn. 
De provincie Antwerpen wil nu met de opmaak van een 
Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan (PRUP) het gebied 
zo inrichten dat de stedelijke functies in evenwicht zijn met 
recreatie, natuur, erfgoed en water.  

Sinds de participatiemomenten van 2018 zijn de 
provincie Antwerpen, Herentals en een aantal Vlaamse 
overheidsinstanties met de feedback aan de slag gegaan. 
Met een overkoepelend gebiedsproject, dat verder gaat dan 
enkel een PRUP, willen de partners de uitdagingen samen 
aanpakken, volgens een gemeenschappelijke visie. De 
provincie Antwerpen coördineert en onderzoekt samen met 
de partners de opties. 

Bent u ook benieuwd naar de mogelijkheden voor het gebied 
rond de Kleine Nete en naast de Olympiadelaan? Noteer alvast 
donderdagavond 10 juni en zondag 13 juni in uw agenda. Dan 
stellen we de eerste onderzoeksresultaten en de mogelijke 
ideeën graag voor. Meer info in de volgende stadskrant.

Nood aan financiële steun door 
coronacrisis?
Is uw inkomen of koopkracht gedaald door de coronacrisis 
en zijn uw spaargelden op? Maak dan een afspraak met de 
sociale dienst van de stad. We kunnen mogelijk zorgen voor 
financiële hulp. De hulp wordt altijd gekoppeld aan een 
sociaal en financieel onderzoek. Zo garanderen we dat de 
hulp gaat naar mensen die ze echt nodig hebben. 
 
Sociale dienst - Nederrij 133/B (roodstenen gebouw naast AZ 
Herentals) - 014-24 66 66, sociale.dienst@herentals.be
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Op 22 oktober 2019 zag de vzw Handelshart Herentals 
EVA het levenslicht. Deze nieuwe vereniging bestaat uit 
vertegenwoordigers uit de politiek, de administratie 
en de ondernemerswereld van onze stad. Zo willen we 
handelaars en horeca-uitbaters beter ondersteunen 
en van de stad een aantrekkingspool maken voor 
inwoners, shoppers en bezoekers. De Stadskrant sprak 
met voorzitter Tony Van Orshaegen van Carré Mode, 
Boetiek Goldie en O’det in Herentals en bestuurslid 
Florence Luyten van Houthandel Luyten in Morkhoven. 

De oprichting van Handelshart Herentals kwam er niet 
zomaar. In 2019 besliste het stadsbestuur namelijk om 
het overleg- en sturingsmodel en de financiering van het 
handelsgebeuren te wijzigen. Dat gebeurde op vraag van de 
vroegere middenstandsvereniging vzw Thals en na uitgebreid 
overleg met de handelaars, horeca-uitbaters en ondernemers. 

Met bijna tweehonderd zaken tussen de twee stadspoorten 
en tientallen zaken errond moet het kernwinkelgebied 
volgens vzw Handelshart Herentals the place to be worden 
in onze regio. Ook buiten het kernwinkelgebied en in de 
deelgemeenten heeft onze stad qua etablissementen veel te 
bieden. 

Voorzitter Tony Van Orshaegen: “Handelshart Herentals 
zorgt voor de vertegenwoordiging van elke winkelier en 
horeca-uitbater en bepaalt de strategische richting van het 
handelsgebeuren in Herentals. Het is belangrijk voor ons om 
de aantrekkingskracht van het stadscentrum te vergroten en 
onze winkeliers en horeca-uitbaters een stem te geven. 

Zo beslist Handelshart Herentals mee over de marketing 
van groot Herentals als belevings- en shoppingstad. Ook 
verlenen we advies over activiteiten op ons grondgebied 
en de ontwikkeling van nieuwe concepten of projecten die 
shoppers naar Herentals, Noorderwijk en Morkhoven kunnen 
lokken.” 

Bestuurslid Florence Luyten: “We zijn gestart op 1 januari 
2020, maar door corona en twee lockdown-periodes moesten 
we de dingen heel anders organiseren dan oorspronkelijk 
gepland. Zo organiseerden we in 2020 een zomercampagne 
met pittige ‘dialectspreuken’. In het stadscentrum en de 
deelgemeenten kwamen overal kleurrijke spandoeken en 
bewegwijzering. 

We hebben ook de like-share-win-wedstrijd met een krasactie 
voor de horeca op poten gezet. En verder waren er onder 
andere filmpjes op sociale media met Sanne Cant en Miss 
België en een ruim aanbod aan coronaveilige zomerterrassen 
in de openlucht.”    

Relanceplan voor 2021 

Handelshart Herentals en het stadsbestuur werken 

momenteel samen aan de heropstart van de handel en 
horeca. Achter de schermen zet de vereniging alles op alles 
om bezoekers en klanten opnieuw te kunnen ontvangen 
zodra de maatregelen dat toestaan.

Tony Van Orshaegen: “Samen met een professioneel 
evenementenbureau uit Herentals werken we aan een groots 
belevingsevenement op de Grote Markt. Datzelfde bureau 
is ook bezig met allerlei toffe acties voor het volledige jaar 
2021, gelinkt aan de grote evenementen van Handelshart 
Herentals in de zomer, herfst en winter”.  

Florence Luyten: “Zo komen er openluchtterrassen en 
zomerbars in het stadscentrum, maar ook in Noorderwijk en 
Morkhoven. De lenteshopping hebben we wegens corona 
helaas moeten uitstellen. 

Toch kiezen we voluit voor een leuke zomercampagne met 
klassiekers zoals de braderie en de zomershopping. U zal 
dus naar hartenlust kunnen winkelen, wandelen en fietsen 
in Herentals, Noorderwijk en Morkhoven. En in de winter 
herhalen we de fameuze lichtjeswandeling van vorig jaar. Da’s 
beloofd!”    

Hartenjagen is de boodschap! 

Nog geen concrete reisplannen? Spendeer uw vakantie dan 
gerust in eigen stad. Zo gaat u de hele zomer kunnen ‘Harten 
Jagen’ in Herentals, Noorderwijk en Morkhoven. En daarmee 
bedoelen we uiteraard niet een vakantieliefje zoeken!

Florence Luyten: “Harten Jagen is een wedstrijdspel waarbij 
u met familie en vrienden via een app op uw smartphone 
opdrachten moet uitvoeren. Dat kunt u doen op bepaalde 
locaties en binnen verschillende thema’s. Zo verzamelt u 
punten, ontdekt u nieuwe plekjes en verborgen parels en 
maakt u bovendien kans op een van de vele prijzen die we 
aan deze wedstrijd koppelen!”     

Volg Handelshart Herentals op  
sociale media en ontvang de 
nieuwsbrief! 

Bent u benieuwd naar de acties en evenementen 
die Handelshart Herentals de komende zomer 
organiseert? Wilt u de wedstrijd Harten Jagen 
in onze stad niet missen? Schrijf u dan nu in op 
onze nieuwsbrief via www.handelshart.be en 
blijf op de hoogte! 

Meer informatie over Handelshart Herentals 
vindt u op www.handelshart.be, op Facebook 
(Handelshart Herentals) of op Instagram 
(handelshart.herentals)

i
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te brengen. We hebben ons dan ook gericht op alle sociale 
groepen die onze stad rijk is. De kernwaarde van dit project is 
immers inclusie. Dat betekent dat we iedereen zien als gelijke 
en dat iedereen gelijke kansen krijgt om mee te werken naar 
eigen vermogen en kunnen.

De kunstwerken zijn heel arbeidsintensief en vergen een 
grote diversiteit aan vaardigheden. Hieraan meewerken is 
voor de deelnemers een stimulans om hun fijne motoriek te 
ontwikkelen, wat hun enorm veel voldoening geeft. Ook leren 
de deelnemers om respect te hebben voor elkaars talenten 
en creativiteit.”

“Afval is een grondstof”

Omdat Herentals bekend is om haar fietsevenementen en 
omdat de fiets centraal staat in het project, kwamen Agnes 
en de kunstenaren al snel op de naam In de Ban(d) van de 
Fiets. 

Agnes Janssens: “Het doet me deugd om een groot eco-
kunstwerk als dit mee te realiseren in onze stad. Ik wil mensen 
namelijk leren dat afval een grondstof is. We gebruikten 
daarom hoofdzakelijk afval of weggegooid materiaal, dat we 
een nieuw leven gaven. Om het geheel bij elkaar te houden, 
te kleuren of vorm te geven hebben we additieven als lijm, 
verf en steunplaten gebruikt. Ook voor de additieven ging 
onze voorkeur naar gerecycleerd materiaal.”

“Ik ga graag naar de tentoonstelling kijken!”

Vzw Den Brand biedt al bijna veertig jaar een thuis aan 
volwassen personen met een beperking. De bewoners 
hebben in het atelier enkele mooie fietswielen gemaakt voor 
het project. Wij spraken met Joske, die nog steeds enthousiast 
is: 

Joske: “Ik heb een fietswiel geweven in een mooie groene 
kleur”, vertelt hij trots. “We hebben ook een fietszadel 
geverfd en daarna met een haardroger de verf uit elkaar 
geblazen. Dat gaf een super speciaal en mooi effect! Ik ga 
binnenkort heel graag naar alle kunstwerken kijken wanneer 
de tentoonstelling begint!”

“Ik heb op korte tijd erg veel geleerd!”

Kishori is een bewoonster van de afdeling Vliet in Bethanië 
in Zoersel, een centrum gespecialiseerd in begeleiding 
en behandeling voor volwassenen met psychiatrische 
problemen. Via haar begeleider – die haar artistiek talent 
had opgemerkt – kwam ze terecht bij hobbyclub Trachique in 
Herentals. Zo kon ze deelnamen aan In de Ban(d) van de Fiets. 

Kishori: “Ik had heel weinig zelfvertrouwen en durfde in het 
begin niet zo goed experimenteren, maar dankzij de hulp van 
Agnes en de andere deelnemers heb ik op korte tijd erg veel 
geleerd! Het was superleuk om zelf veel te fantaseren over 
dingen die we met een fiets konden maken.”

“Ik heb een naaiwerk gemaakt met een fietswiel en parels in 
verschillende kleuren. En ook een dromenvanger! Daar ben ik 
heel fier op, want ik ben er zelfstandig mee bezig geweest! Ik 
sta te popelen om alle kunstwerken te zien!”

IN DE BAN(D) VAN DE FIETS
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In mei start in Herentals, Morkhoven en Noorderwijk 
het langverwachte kunstproject In de Ban(d) van 
de Fiets. U kunt in winkeletalages, cafés, openbare 
gebouwen, straten en pleinen meer dan negentig 
kunstwerken bewonderen die gemaakt zijn uit oude 
fietsonderdelen. 

De voorbije twee jaar werkten meer dan zestig Herentalse 
kunstenaars, verenigingen en groepen aan het sociaal-
artistieke kunstproject In de Ban(d) van de Fiets. Zij werden 
begeleid door de Herentalse kunstenares Agnes Janssens en 
de stedelijke dienst gelijke kansen en preventie.

Via infoavonden kwamen diverse sociale groepen uit alle 
lagen van de Herentalse bevolking bij elkaar. Een dertigtal 
groepen en verenigingen toonde interesse en werkte in team 
mee om In de Ban(d) van de Fiets uit te voeren. 

De kern van de groep bestaat uit mensen die – wegens hun 
leeftijd, taal, sociale, psychische of fysieke toestand – kansarm 
zijn. Ze krijgen zelden de kans om in de schijnwerpers te 
staan en worden haast nooit gevraagd of aangemoedigd 
om hun talenten te tonen. Nu tonen ze dat in iedereen een 
kunstenaar zit. 

Binnen dit sociaal kunstproject vervallen dan ook alle grenzen. 
Er zijn geen validen of mindervaliden, geen kansrijken 
of kansarmen, geen begaafden of minderbegaafden. We 
willen immers een creatieve band rond Herentals leggen en 
tegelijkertijd een band smeden tussen alle inwoners van de 
stad. 

Alle deelnemende groepen en kunstenaars maakten hun 
kunstwerken van een fiets, fietsonderdelen of met de 
fiets als thema. De onderdelen bestaan voornamelijk uit 
gerecycleerde producten, afval en wegwerpmateriaal. Zo 
wijzen we ook op het belang van recycleren. 

“We beschouwden iedereen als een gelijke”

De Herentalse kunstenares Agnes Janssens bedacht het 
concept van In de Ban(d) van de Fiets en heeft de artistieke 
leiding. Voor de uitwerking kreeg ze de steun en medewerking 
van de getalenteerde en sociaal bewogen Jenny Verelst. 
Agnes wil met haar kunst steeds bijdragen aan een duurzame 
verandering van de maatschappij.

Agnes Janssens: “Hedendaagse volkskunst is een mooie 
reden om mensen op een laagdrempelige manier samen 

In iedereen zit
een kunstenaar!

Foto: Agnes Janssens (r) 
met deelnemer

• Vind nu de laatste nieuwtjes op Facebook: 
www.facebook.com/fietsprojectherentals

• De fototentoonstelling in de Lakenhal start 
op 30 juni. 

i
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Zit u zelf in een moeilijke situatie of kent u 
mensen die het moeilijk hebben? Neem dan 
contact op met Pol: 0473-33 43 52 of pol.goris@
herentals.be.

i

mensen op onze ‘radar’ verschijnen. Personen die uit hun 
huis worden gezet, bijvoorbeeld. Of die de energieleverancier 
niet meer kunnen betalen. Die laatste groep is door de 
coronacrisis gevoelig gegroeid.”

Wat gebeurt er nadat u het eerste contact hebt gelegd?

Pol Goris: “Ik los de problemen en vragen niet op, wel leg ik 
de link naar de juiste dienst. Dat is dikwijls de sociale dienst 
van het OCMW.”

Wat aan uw job geeft u voldoening? 

Pol Goris: “Het zijn voor mij de kleine successen die tellen. Het 
voorbije half jaar ben ik op een zeventigtal adressen in onze 
stad langsgegaan. Iemand die tot in z’n nek in de schulden zit 
toch weer perspectief geven: dat doet me deugd.”

contacteren … 
“Het probleem blijft dat de laagste inkomens en uitkeringen 
gewoon té laag zijn”, vertelt Denise. “Het is onaanvaardbaar dat 
veel mensen onder de armoedegrens moeten leven. Dat zijn 
vooral ouderen met een klein pensioen, eenoudergezinnen en 
alleenstaanden.  Maar we zien dat de coronacrisis ook andere 
mensen in de armoede heeft geduwd. Vooral mensen die 
terugvallen op een vervangingsinkomen en hun spaarcenten 
moeten aanspreken, krijgen het zeer moeilijk.” 

Ook al is de voorbije decennia hard geijverd voor de vrijwaring 
van grondrechten zoals inkomen, onderwijs, gezondheid en 
huisvesting. Toch blijft de grootste drempel dat de loonkloof 
te groot is en de laagste lonen en uitkeringen te laag zijn.  
Kortingen zoals de Vrijetijdspas helpen dan wel, maar lossen 
het probleem van de armoede natuurlijk niet op.

“Men denkt dikwijls dat mensen in armoede terecht komen 
omdat ze iets doms hebben gedaan of dat het profiteurs zijn. 
Dat klopt niet. Armoede is meestal iets wat je overkomt. 
Misschien dat de coronacrisis mensen doet beseffen dat 
armoede niet je eigen schuld is”, hoopt Denise.

“Onze maatschappij creëert zelf armoede door de inkomens – 
zowel lonen als uitkeringen –  zo laag en de prijzen zo hoog te 
houden. Waarom wordt er op gas en elektriciteit 21 procent 
btw aangerekend? Dat zijn toch basisbehoeftes? Waarom 
wordt de berekening voor de verhoogde tegemoetkoming 
berekend op het bruto belastbaar inkomen? Dat creëert 
ongelijkheid. Iemand kan een kleine verhoging krijgen van 
zijn pensioen en toch minder overhouden. Er moet opnieuw 
worden nagedacht over zulke regels. En daar ijvert De Fakkel 
dus voor!” 

Denise Verhaert, meer dan dertig jaar op 
de barricaden voor mensen in armoede

Denise van vzw De Fakkel is in Herentals een begrip. Zij 
werkte achttien jaar bij vzw De Dorpel en richtte in 2007 
samen met Ria Szekér en Paul Van de Vel vzw De Fakkel op. 
Deze Herentalse ‘vereniging waar armen het woord nemen’ 
probeert constant het armoedebeleid en sociale beleid te 
beïnvloeden om ongelijkheid en armoede structureel aan te 
pakken. 

De Fakkel vertrekt altijd vanuit de ervaringsdeskundigen, 
de mensen die zelf in armoede leven of geleefd hebben. 
Ze richten hun vragen en acties naar de lokale, Vlaamse 
en federale overheden en de organisaties die een verschil 
kunnen maken met hun beleid. “In die veertien jaar hebben 
we wel wat vooruitgang geboekt, maar vooral met kleine 
stappen,” zegt Denise. 

Er is een armoedeoverleg opgestart waarin stad en OCMW 
Herentals zijn vertegenwoordigd, maar ook De Fakkel, De 
Dorpel, wijkcentrum De Gagel, vzw Op Weg, CAW en De 
Toevlucht. De Vrijetijdspas was een mooi resultaat dat de 
voorbije jaren nog is uitgebreid qua doelgroep en aanbod. 
En De Fakkel kon samen met de scholen, de stad en de 
seniorenverenigingen bereiken dat er een busverbinding is 
naar Morkhoven en het shoppingpark van Olen.

Los van dat beleidswerk komen de mensen ook naar De 
Fakkel voor individuele hulpverlening: papieren invullen, de 
goedkoopste energieleverancier zoeken, de juiste diensten 

Foto: Denise Verhaert, vzw De Fakkel

IN ARMOEDE VERST(R)IKT
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De gezinssituatie, tegenslagen door scheiding, verlies van 
werk, ziekte of handicap, leerproblemen, slechte huisvesting, 
schulden, ongelijkheid of onbegrip: het zijn mogelijke 
oorzaken, maar ook gevolgen van armoede. Mensen 
kiezen er niet voor om in zulke situaties terecht te komen 
en raken er meestal maar moeilijk uit. Door gevoelens van 
machteloosheid, schaamte en minderwaardigheid wachten 
zij bovendien dikwijls te lang met hulp zoeken. 

Hoe bestrijden wij armoede?

Financiële hulp is wellicht het eerste waar u aan denkt als u aan 
armoede denkt. Die financiële ondersteuning wordt geboden 
door stad en OCMW, het provinciebestuur, de Vlaamse en de 
federale overheid. Maar er is meer nodig om mensen uit de 
greep van armoede te halen en te houden. Zo is er ook nood 
aan materiële hulp, voedselbedeling, budgetbegeleiding, 
schuldbemiddeling, juridische hulp, sensibilisering, betere 
huisvesting, bescherming van kwetsbare mensen, aangepast 
onderwijs …

Ken uw rechten en gebruik ze!

Ons land kent veel rechten voor mensen in armoede: leefloon, 
subsidies, kortingen, toelages en tegemoetkomingen … 
Gelukkig worden heel wat van die rechten automatisch 
toegekend, maar dat geldt nog lang niet voor alle rechten. 
Het is dus erg belangrijk dat burgers weten wat hun rechten 
zijn en hoe ze die moeten uitputten. Ga er zeker niet van uit 
dat u niet in aanmerking komt voor hulp. Stel gewoon de 
vraag!

Omdat veel mensen niet op de hoogte zijn van bepaalde 
rechten of sociale voordelen en de weg naar hulpverlening niet 
kennen of niet durven te zetten, heeft onze stad sinds vorig 
jaar een outreacher in dienst. Pol Goris is een hulpverlener 
die kwetsbare mensen opzoekt in hun eigen omgeving. 

Pol gaat naar mensen thuis en luistert naar hun verhaal. 
Zijn bezoek is vrijblijvend en er zijn geen voorwaarden aan 
gekoppeld. Hij verwijst door naar de juiste dienst en gaat met 
de mensen mee als ze dat graag hebben. Zo willen we ervoor 
zorgen dat niemand door de mazen van het net valt.

Wat is de reden waarom mensen de stap naar hulpverlening 
niet zelf zetten?

Outreacher Pol Goris “Ondanks de vele systemen en diensten 
vinden heel wat mensen de weg naar de juiste hulp niet altijd. 
Ze weten bovendien niet wat ze kunnen verwachten. Ook 
merk ik dat mensen de stap niet willen of durven zetten uit 
trots. Ze denken dat ze het nog wel een tijdje redden zonder 
hulp.” 

“Zulke mensen opsporen is erg moeilijk. Het is immers een 
cliché dat wie in armoede leeft, waarschijnlijk niet werkt. Vaak 
gaat het over mensen die werken tegen een minimumloon 
en de eindjes niet meer aan elkaar kunnen knopen. Ook 
alleenstaande moeders vormen een risicogroep.” 

Hoe komt u dan toch in contact met mensen die het nodig 
hebben?

Pol Goris: “Er zijn verschillende manieren waarop zulke 

Armoede bestaat overal en heeft vele 
gezichten. Ook in onze stad. Het gaat 
niet altijd per se over (te) weinig geld 
hebben, maar vooral over verstrikt raken 
in een web waar iemand maar moeilijk 
uit loskomt. De kansen die iemand in 
zijn leven krijgt om op te groeien en zich 
te ontplooien, zijn niet voor iedereen 
dezelfde. 

Foto: Pol Goris, outreacher

Vzw De Fakkel, Boerenkrijglaan 16, 
0487-99 06 23

i
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bevindingen. We onderzoeken waar de samenwerking binnen 
Neteland de lokale werking nog kan versterken. Dankzij deze 
leidraad en kennisdatabank kunnen ook andere gemeenten 
met hetzelfde idee aan de slag gaan.

Durf te breken met uw gewoontes

Met de acties van geWOONtebreker willen we een blijvende 
samenwerking tussen de gemeenten van het Neteland 
verzekeren. Een voorbeeld zijn voor andere gemeenten en 
regio’s. En bovenal: zorgen voor een groene en levendige 
toekomst. U durft toch ook te breken met uw gewoontes?

Niet alleen denken, maar vooral dóén

De vijf gemeenten van het Neteland – Grobbendonk, 
Herentals, Herenthout, Olen en Vorselaar – zijn gestart met 
het geWOONtebreker-traject. Door samen te werken rond 
duurzame thema’s willen we wonen en leven in het Neteland 
aangenamer maken.

Tijdens een eerste voortraject dachten de lokale besturen 
samen met de provincie al even na over hoe de ideale 
gemeente er uitziet. Daaruit kwam naar voren dat we in 
de woonkernen nog meer willen inzetten op de verbinding 
tussen natuur, mensen en plekken. 

Nadenken over een aangenaam Neteland is één, maar we 
willen vooral ook ‘doen’. De werkgroep werkte enkele acties 
uit waarbij we ook u, onze inwoner, graag betrekken. Samen 
met u willen we aan de slag gaan, want uw mening en inzet 
telt.  

We sommen alvast enkele geplande acties op:
 

‘Onthard’ uw voortuin op Neteplant!-
dag

Een oprit voor één of meer wagens. Een mooi tuinterras in 
tegels of hout. Een pad van kasseien of kiezeltjes rondom 
uw huis. Bekijk in Google Maps uw woning maar eens van 
bovenaf. Staat u er zelf van versteld hoeveel oppervlakte er 
verhard is? Nochtans is dat niet overal nodig.

Daarom kunt u op onze Neteplant!-dag in het najaar uw 
voortuin (deels) ‘ontharden’. Dat kunt u bijvoorbeeld doen 
met plantjes. 

Sla een babbeltje met de pop-up-fiets 

Tringeling! Kijk maar goed uit uw ogen, want onze heuse pop-
up-fiets trekt de komende weken mogelijk door uw buurt. 
Zo kunnen we u meer informatie en antwoorden geven over 
onze projecten, flyers uitdelen of gewoon met u een babbeltje 
slaan. Vanop een veilige afstand, uiteraard!

Hebt u vragen of opmerkingen over het project 
geWOONtebreker? Spreek de persoon op de fiets gerust aan. 

Haalbaarheidsonderzoeken

In 2021 starten de Netelandgemeenten met de opmaak van 
haalbaarheidsonderzoeken rond wonen en leven binnen 
Neteland. Zowel experten als burgers worden reeds vandaag, 
maar zeker in de toekomst betrokken bij nieuwe projecten. 
We bundelen de opgedane kennis en de praktische 

Smaakt dit naar meer? Denkt u graag mee na? 
Surf snel naar www.provincieantwerpen.be > 
geWOONtebreker

i

Ga samen met

Foto: Snepkensvijver (Michiel Vanhoudt)

geWOONtebreker 
voor een levendig 

en groen Neteland! Foto: de Hellekens
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“Herentals is namelijk meer dan alleen Rik Van Looy, de 
Toeristentoren of de koekjesfabriek. De stad heeft de perfecte 
combinatie van prachtige natuur en geschiedenis. Het is niet 
voor niets de hoofdstad van de Kempen, hé. Bovendien is 
het historisch patrimonium vlot toegankelijk. Haast niemand 
weet dat je de Bovenpoort binnenin kan bekijken of dat het 
Besloten Hof betreden mag worden. Ongelofelijk, eigenlijk.”

“Het enige nadeel: de plekjes liggen nogal ver uit elkaar. Mijn 
rondleiding door de stad duurt daarom al snel 2,5 tot 3 uur. En 
dan mogen we zeker niet te lang blijven plakken op dezelfde 
plek. Op een terras ergens onderweg, bijvoorbeeld! (lacht)”

Wat probeert u als gids steeds mee te geven aan uw 
‘volgelingen’?

Jo Van Dessel: “Passie. Een gids moet het graag doen. Zodra 
het plezier eraf is, moet hij stoppen. Ik vertel heel graag 
historische verhalen. En ik heb gemerkt dat wanneer je aan 
de mensen uitlegt waarom en hoe iets tot stand gekomen 
is, dat ze dan meteen enthousiast zijn. Om een voorbeeld te 
geven: Passier Borreman heeft de retabel van Sint-Crispijn en 
Sint-Crispiniaan in de Sint-Waldetrudiskerk gemaakt uit een 
stuk hout. Met hamer en beitel. Gewoon bij kaarslicht. En dat 
in 1520!”

“Het grote gevaar van het gidsen is natuurlijk dat je je eigen 
verhalen beu wordt. Begrijpelijk, want sommigen vertellen al 
10 jaar lang tweemaal per week hetzelfde. Ik probeer daarom 
mijn verhalen levendig te houden, zodat ik de passie blijf 
voelen.”

Heeft de coronacrisis een grote invloed gehad op uw 
activiteiten als gids?

Jo Van Dessel: “Wees maar zeker. Ik heb het voorbije jaar 
door de coronamaatregelen haast geen rondleidingen meer 
kunnen organiseren. Je moet weten dat ik voor de crisis eraan 
dacht om voltijds als gids te gaan werken. Goed dat ik daar 
niet mee ben doorgegaan!”

“Maar ach, ik weet me dus wel bezig te houden. Zo ben 
ik gestart met podcasts. Het zijn digitale vertelsels over 
mensen van bij ons. Ik kan er mijn liefde voor het vertellen, 
het babbelen en mijn passie voor geschiedenis helemaal in 
botvieren. Zo heeft de crisis toch nog een positieve kant!”

Wilt u op wandel doorheen onze stad met Gids 
53? Contacteer hem dan via gids.nummer53@
telenet.be of 0498-07 08 73. De podcasts kunt 
u beluisteren op www.gidsnummer53.com/
podcasts. 

i
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Hebt u altijd al meer willen weten over de geschiedenis 
van Herentals? Ga dan zeker maar eens op stap met Jo 
Van Dessel. Als Gids 53 organiseert hij rondleidingen 
langs historische plekken en verdoken pareltjes in 
onze stad.

Het Begijnhof met het prachtige gotische kerkje. De Sint-
Waldetrudiskerk met een van de strafste kunstwerken van 
de Kempen. De Kleine Nete die de levensader van onze oude 
stadskern was. En wist u trouwens dat u de Bovenpoort ook 
binnenin kunt bezoeken? Kortom: redenen genoeg om eens 
mee te stappen met Gids 53!

Vertel eens wat over uzelf. Hoelang bent u al gids? 

Jo Van Dessel: “Sinds 2014, geloof ik. Ik ben het dus niet 
altijd geweest, hoor. Jarenlang had ik namelijk een normale 
voltijdse baan, maar op een gegeven moment was ik volledig 

opgebrand. Een burn-out, zoals dat heet. Het gaf me de tijd 
om na te denken over wat ik echt wou doen.”

“Omdat ik van opleiding historicus ben, sprak gids worden 
mij enorm aan. Al dacht ook ik eerst dat zoiets alleen voor 
oude mensen is. Ik volgde toch mijn hart en ging dus een 
extra opleiding gids-reisleider volgen. Na die opleiding ging 
ik deeltijds werken en startte ik met rondleidingen in het Fort 
van Breendonk. En later dus ook in Herentals.”

Wat is uw band met Herentals?

Jo Van Dessel: “Ik ben hier geboren en getogen! (lacht) 
Momenteel woon ik in Stabroek, maar een mens vergeet 
nooit zijn wortels. Toen ik in de laatste fase van mijn opleiding 
een onderwerp voor mijn eindwerk moest kiezen, dacht ik 
meteen aan Herentals.”

“Herentals 
is zoveel 
meer dan de 
Toeristentoren!”

Foto: vistrap



Na hun terugkeer schonken de laatste twee zusters het 
dierbare schilderij aan het Herentalse gasthuis als dank voor 
de goede zorgen die ze er gekregen hadden. De medewerkers 
van het stadsarchief spitten deze vergeten maar unieke 
geschiedenis zeker voort uit. We hopen de volgende maanden 
nog regelmatig zulke vergeten verhalen te ontdekken!
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KUNSTCOLLECTIE

Ons historische erfgoed is grotendeels onbekend voor 
onze inwoners. Sommige stukken stonden tentoongesteld 
in het Begijnhofmuseum, maar het grootste deel hebben 
we slechts zelden aan het publiek kunnen tonen. Dankzij 
inventarisatie, conservering en eventuele restauratie kunt u 
deze mooie kunstwerken in de toekomst bewonderen, zowel 
online als fysiek. Zo zijn we nu volop bezig met de historische 
boekencollectie in kaart te brengen en te fotograferen.

Ondertussen ontdekken we ook zelf nog regelmatig unieke 
verhalen. Bijvoorbeeld dat van Onze-Lieve-Vrouw van Gratie. 
Dat schilderij – het oudste in de collectie – is een kopie van 
een gelijkaardig schilderij dat al sinds de tiende eeuw in de 
basiliek Santa Maria in Aracoeli te Rome hangt. Daaraan 
werden verscheidene mirakels toegeschreven, zoals het doen 
verdwijnen van een pestepidemie! 

Volkstoeloop van horden pelgrims

Onze kopie hing al in 1465 in de kapel van het klooster van de 
norbertinessen – vandaag beter bekend als het Besloten Hof 
– en trad al snel in de voetsporen van het Italiaanse origineel. 
Horden pelgrims kwamen naar Herentals om een glimp op te 
vangen van dit miraculeuze schilderij. Het werd zelfs zo druk 
dat de zusters het schilderij ‘verstopten’ om de toeloop de 
baas te kunnen. Geen wonder dat de zusters het schilderij 
meesmokkelden toen ze op de vlucht sloegen voor de Franse 
Revolutie. 

VERENIGINGEN
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Of u zich nu op competitieniveau bevindt of (heel) ver 
daaronder: iedereen is welkom om op de Herentalse  
Petanque Club aan de Wijngaard een balletje te gooien. De 
45 leden kijken er alvast naar uit om – zodra het weer kan – 
samen te komen in hun gezellige kantine.

Hoe en wanneer is jullie vereniging ontstaan?

Voorzitter Marc Van Hove: “De club zag in het jaar 1985 het 
levenslicht onder de naam PC Carrau. In 1991 veranderden 
we onze naam naar Herentalse Petanque Club. Ook bouwden 
we toen een nieuw lokaal aan de Wijngaard, waar we nog 
steeds onze petanquebanen en een eigen kantine hebben.”
 
Wat doet jullie vereniging?

Marc Van Hove: “Dikwijls komen we samen om te trainen, 
maar uiteraard vooral omdat het plezant is. We organiseren 
weleens kampioenschappen, waardoor we wel wat volk 
over de vloer krijgen. En jaarlijks doen we ook mee aan 
de wintercompetitie van de Antwerpse afdeling van de 
federatie.”

Hoeveel leden hebben jullie op dit moment?

Marc Van Hove: “We hebben momenteel een stabiel aantal 
van ongeveer 45 leden. Natuurlijk zijn alle geïnteresseerden 
welkom om lid te worden bij ons. Wij spelen petanque zowel 
op competitieniveau als recreatief. Met andere woorden: 
iedereen die interesse heeft voor petanque is welkom om 
mee te spelen, ongeacht het niveau.”

Waarom zou ik bij jullie vereniging lid worden?

Marc Van Hove: “Omdat we een heel familiale club zijn. Ook 
buiten het sporten komen we goed overeen. Zo hebben we 
een gezellige kantine waar we vaak samenkomen. Bovendien 
spreken we over een sport die je met het hele gezin kan 
beoefenen. Vanaf je achtste jaar kan je eigenlijk al gemakkelijk 
starten met petanque.”

Waarom is Herentals de uitgelezen plaats voor jullie 
activiteiten? 

Marc Van Hove: “De club ligt op een mooie locatie aan de 
Wijngaard, dus in een bosrijke omgeving. Het is daar erg 
rustig. Kinderen kunnen buiten spelen en ravotten in het 
bos en de volwassenen genieten van een rustig spel in het 
midden van de natuur!”

Jullie bieden zelf ook een ruimte aan voor feesten of 
activiteiten, kunt u ons daar nog wat meer uitleg bij geven?

Marc Van Hove: “We hebben inderdaad binnenterreinen die 
we kunnen bedekken met een afneembare vloer. Daardoor 
beschikken we over een gezellige en ruime locatie. Wij 
verhuren de zaal momenteel voor trouw-, communie- en 
familiefeesten. Ook verenigingen die interesse hebben om 
een activiteit binnen te organiseren mogen contact met ons 
opnemen!”

Meer info: Wijngaard 8, 2200 Herentals, 
014-23 06 26

i

Iedereen is welkom,
ongeacht niveau 
of leeftijd! Unieke, maar vergeten

kunstschatten!

Onze medewerkers van het stadsarchief zijn 
momenteel volop bezig met de inventarisatie 
van de historische erfgoedcollecties van het 
OCMW. Die kunstschatten verhuizen binnenkort 
naar de nieuwe Kunstencampus, maar 
liggen nu nog verspreid over meerdere, niet-
aangepaste locaties en soms zelfs in uitdagende 
bewaaromstandigheden.
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Warme oproep voor tekeningen of 
schilderijtjes 
Jaarlijks worden de mantelzorgers van Herentals in de 
bloemetjes gezet op De Dag van de Mantelzorger. Voor de 
editie van dit jaar is dienstencentrum Convent2 op zoek naar 
zelfgemaakte tekeningen of schilderijtjes als ontwerp voor 
een origineel bedankingskaartje. Een jury beoordeelt de 
ingediende werken en maakt een selectie. We nodigen de 
winnaar uit om het origineel binnen te brengen.

Wilt u meedoen? Mail dan voor 21 mei 2021 een kleurenfoto 
van uw kunstwerkje door naar dienstencentrum@herentals.
be. 

Boekenverkoop ten voordele van 
11.11.11
De bibliotheek en de dienst gelijke kansen en preventie 
organiseren de jaarlijkse verkoop van afgevoerde boeken, 
tijdschriften en dvd’s. Dit jaar zijn er ook bijzonder veel cd’s 
in de aanbieding. 

Op zaterdag 5 en 12 juni (van 10 tot 16 uur) en van maandag 
7 tot en met vrijdag 11 juni (van 14 tot 20 uur) kunt u in 
het magazijn van de bibliotheek komen snuisteren en deze 
materialen een tweede leven geven. De opbrengst gaat 
integraal naar 11.11.11. 

Omdat de coronamaatregelen nog steeds van kracht zijn, 
moet u een tijdsblok reserveren. Dat kan vanaf half mei via 
herentals.bibliotheek.be of de infobalie van de bib.

Wilt u als vrijwilliger uw steentje bijdragen aan deze 
boekenverkoop of andere acties ten voordele van 11.11.11? 
Laat dit dan gerust weten op wereld@herentals.be.

Herentaldum publiceert brochure 
over de Herentalse kapelletjes
Herentaldum, oftewel de Herentalse Kring voor Geschiedenis 
en Heemkunde, brengt een brochure over alle Herentalse 
kapelletjes uit.
 
Met een grootscheepse speurtocht en een deur-tot-deur-
bevraging gingen de initiatiefnemers Rudy Dillen en Bart 
Wynants op zoek naar getuigenissen en verhalen over het 
wanneer, hoe en waarom van al die kapelletjes. Al deze 
verhalen werden vastgelegd in een boekje van 120 pagina’s, 
verlucht met talloze actuele en historische foto’s.

Maar liefst 40 kapelletjes zijn bovendien opgenomen in een 7 
kilometer lange wandelzoektocht doorheen het centrum van 
Herentals en nog eens 24 kapelletjes in een fietszoektocht 
van 28 kilometer rondom het centrum.

Het boekje ‘Kapelletjes in Herentals en heiligen onder dak’ is 
vanaf de opening van het toeristisch seizoen (op 2 mei), te 
koop via Toerisme Herentals, Grote Markt 35, voor de prijs 
van 5 euro. Samen met de wandel- en fietszoektocht kost het 
boekje 10 euro.  

Boekstart online
Als Boekstartgemeente wil Herentals ouders met jonge 
kinderen zo veel mogelijk stimuleren om vroeg te beginnen 
met lezen. Want wat ze vroeg leren, leren ze voor het leven.

Met uw baby, peuter of kleuter in boekjes kijken en 
voorlezen is vooral heel gezellig. Maar het is ook goed voor 
de ontwikkeling van uw kind. Kinderen leren nieuwe woorden 
en het prikkelt hun fantasie. Wist u dat kinderen aan wie veel 
wordt voorgelezen het later zelfs makkelijker hebben op 
school? Ook met rekenen!

Als alternatief voor een fysieke Boekstartdag organiseert de 
bibliotheek dit jaar een online Boekstartweek. Van 15 tot 22 
mei zetten we een week lang tips & tricks online voor het 
ultieme leesplezier met uw baby of peuter. We sluiten de 
week af met een onlinetheatervoorstelling voor peuters. 

Hou herentals.bibliotheek.be en onze sociale mediakanalen 
dus in de gaten!

Daar zijn de fiets- en 
wandelzoektochten weer!
Vanaf zondag 2 mei zijn de fiets- en wandelzoektochten weer 
verkrijgbaar bij de dienst cultuur en toerisme. U kunt erop uit 
trekken voor de wandelzoektocht van Wijk 3 in Noorderwijk en 
de wandelzoektocht van Sint-Bavo en de kapelletjeszoektocht 
van Herentaldum in Herentals. 

De fietszoektocht van de dienst cultuur en toerisme vertrekt 
vanuit Noorderwijk en is ongeveer 34 kilometer lang. 
Herentaldum heeft dit jaar ook een fietszoektocht gemaakt, 
die vertrekt in Herentals en is ongeveer 28 kilometer lang. 
Alle fietszoektochten kosten 3 euro per stuk.  

Meer info: dienst cultuur en toerisme, Grote Markt 35, 014-21 
90 88

Foto: Kruisberg

Onlinesessie voor verenigingen
Op 6 mei houdt het stadsbestuur om 19.30 uur een 
onlinesessie voor verenigingen. Daarin tonen we hoe we 
de promotie van hun activiteiten kunnen ondersteunen. Zo 
leggen we onder meer uit hoe de UiT-databank werkt, hoe 
een vereniging op de Facebook-pagina en digitale infoborden 
kan verschijnen en welke deadlines er zijn.

Via de volgende link kunt u deelnemen aan de onlinesessie: 
www.herentals.be/promotie-verenigingen
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SPREEKUREN
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Wilt u de burgemeester of de schepenen spreken? Dan kunt u hen telefonisch of per mail bereiken.
De spreekuren zijn door de coronamaatregelen tijdelijk opgeschort.

burgemeester Mien Van Olmen
Algemeen beleid, politie, brandweer, veiligheid en openbare orde, burgerlijke stand, bevolking en 
jubilarissen, communicatie en dienstverlening, burgerparticipatie, landbouw en plattelandsontwikkeling

[i] burgemeester.mien.van.olmen@herentals.be
0497-41 26 99

schepen Yoleen Van Camp
Mobiliteit, middenstand, lokale economie, markten, foren en feesten, dierenwelzijn, sport

[i] schepen.yoleen.van.camp@herentals.be
0497-08 00 71

schepen Jan Michielsen
Cultuur en kunstonderwijs, flankerend onderwijsbeleid, bibliotheek en archief, internationale 
samenwerking, jumelages

[i] schepen.jan.michielsen@herentals.be
0468-18 00 33

schepen Pascal Van Nueten
Ruimtelijke ordening, openbare werken, groen en milieu, begraafplaatsen

[i] schepen.pascal.van.nueten@herentals.be
0477-37 92 04

schepen Patrik De Cat
Financiën, kerkfabrieken, personeel

[i] schepen.patrik.de.cat@herentals.be

schepen Stefan Verraedt
Toerisme, jeugd, monumenten en erfgoed, musea, patrimonium, ICT

[i] schepen.stefan.verraedt@herentals.be
0495-51 02 49

schepen Bart Michiels
Welzijn, zorg en gezondheid, sociale dienstverlening, sociale economie, sociale huisvesting en woonbeleid, 
senioren, kinderopvang, gezondheid en preventie, gelijke kansen, personen met een handicap, AZH, 
voorzitter bijzonder comité sociale dienstverlening

[i] schepen.bart.michiels@herentals.be 
0496-62 65 17

ZITDAGEN CONTACT

STADSDIENSTEN

Vlaams Woningfonds van de Grote Gezinnen

• iedere dinsdag van 9 tot 12 uur
• administratief centrum, Augustijnenlaan 30
• enkel na afspraak: tel. 03-238 60 34

Commissie voor Juridische bijstand

• iedere maandag van 14 tot 15.30 uur
• CAW De Kempen, Hofkwartier 23
• enkel na afspraak: tel. 014-21 08 08 

• U kunt ook elke werkdag tussen 14 en 15 uur 
terecht bij Advocatenlijn Turnhout:  
gsm 0476-36 31 92

Mobiele Lijnwinkel

• iedere vrijdag van 8 tot 13 uur
• Augustijnenlaan, toegangsweg Delhaize

Fietsbieb

De Fietsbieb is elke tweede zaterdag van de maand 
tussen 9.30 en 11.30 uur open. Deze maand is dat 
op zaterdag 8 mei. Wegens de coronamaatregelen 
maakt u best eerst een afspraak met Sus Meulemans 
op 0475-49 79 09.

Meer info: www.facebook.com/fietsbiebherentals

Een vraag over uw pensioen?

Inwoners van Herentals kunnen terecht bij de 
medewerkers van dienstencentrum Convent2 
(Augustijnenlaan 26/1). Zij helpen u bij het 
uitrekenen van uw pensioenleeftijd, een voorlopige 
pensioenberekening of de aanvraag van uw pensioen.

Maak vooraf een afspraak via 
www.herentals.be/afspraak of tel. 014-28 20 00.

STADSLOKET - Augustijnenlaan 30 014-28 50 50

Academie voor Beeldende Kunst
Markgravenstraat 89

014-28 51 55

014-21 33 05

Bibliotheek - Gildelaan 13

Academie voor Muziek, Woord en Dans 
Hikstraat 28

014-85 97 50

CC ’t Schaliken - Grote Markt 15 014-21 90 88

Dagopvang CADO - Vorselaarsebaan 1 0474-55 09 24

Dienstencentrum Convent2 
Infopunt Senioren - Infopunt Dementie
Augustijnenlaan 26/1

014-28 20 00

014-23 17 18Hummeltjeshof - Augustijnenlaan 22

014-80 09 59Sociale Kruidenier - Lierseweg 132 

014-85 97 10Netepark - Vorselaarsebaan 56 

Ontmoetingsruimte De Cirkel
Lierseweg 132

014-24 66 93

014-24 66 97’t Peeseeke - Lierseweg 132 

014-24 66 66Rechtshulp (OCMW) - Nederrij 133/A 

014-85 92 40Recyclagepark - Hemeldonk 10

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

Sport, jeugd en evenementen
De Vossenberg, Markgravenstraat 107

014-21 21 86

014-21 28 00Stadsarchief - Augustijnenlaan 1 

014-28 50 50Stedelijke Werkplaats - Hemeldonk 8 

014-21 90 88Toerisme Herentals - Grote Markt 35 

ANDERE DIENSTEN
02-575 82 60Belastingen  

070-344 344CardStop 

0800-6 35 35Defecten aan de openbare verlichting 

0800-97 687Diftar-informatielijn 

00800-2123 2123DocStop 

014-24 42 00Politiezone Neteland
De Beukelaer-Pareinlaan 3

014-24 61 11Ziekenhuis - Nederrij 133

105Ziekenvervoer (niet dringend)
WACHTDIENSTEN

0903-99 000 (1,50 euro/min)
www.apotheek.be

Apothekers  

0903-39 969 (1,50 euro/min)
www.tandarts.be

Tandartsen 

014-22 22 00
www.wachtpostzuiderkempen.be

Huisartsenwachtpost
Nederrij 99 
DRINGENDE HULP

112Politie, ziekenwagen en brandweer 
070-245 245Antigifcentrum
0800-65 065Gasgeur

Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid 
(uitkeringen aan mensen met handicap)

• vierde donderdag van de maand, 10 tot 12 uur
• Convent2, Augustijnenlaan 26/1 (Oud 

Moederhuis)
• enkel na afspraak:  

emilie.coppens@min.soc.fed.be 
tel. 02-528 60 28

Gelijke kansen en preventie - Nederrij 115 014-24 66 43
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OPENINGSTIJDEN STADSDIENSTEN
ADMINISTRATIEF  
CENTRUM

MA DI WO DO VR ZA ZO
09.00-12.00
13.30-16.00
17.00-19.30 

09.00-12.00 09.00-12.00 09.00-12.00 09.00-12.00AFSPRAAK

CC ‘T SCHALIKEN EN  
TOERISME NA AFSPRAAK 

09.00-12.00
13.30-16.00

09.00-12.00
13.30-16.00

09.00-12.00
13.30-16.00

09.00-12.00
13.30-16.00

10.00-14.00

14.00-20.00 14.00-20.00 14.00-20.00 14.00-20.00 14.00-20.00 10.00-16.00BIBLIOTHEEK GILDELAAN

BIBLIOTHEEK NOORDERWIJK 18.00-20.00 14.00-16.00 10.00-12.00

RECYCLAGEPARK

HUMMELTJESHOF

SPORT, JEUGD EN 
EVENEMENTEN

STADSARCHIEF

STEDELIJKE 
WERKPLAATS

AFSPRAAK

AFSPRAAK

AFSPRAAK

SOCIALE DIENST

DIENST 
RECHTSHULP

DIENSTENCENTR.  
CONVENT2 

SOCIALE KRUIDENIER

ONTMOETINGSRUIMTE 
DE CIRKEL

COMPUTERLOKAAL 
‘T PEESEEKE

WEDSTRIJDBAD

AFSPRAAK

AFSPRAAK

AFSPRAAK

09.00-15.0008.15-12.00
12.30-16.10

08.15-12.00
12.30-16.10

08.15-12.00
12.30-16.10

08.15-12.00
12.30-16.10 15.00-19.00

07.00-18.00 07.00-18.00 07.00-18.00 07.00-18.00 07.00-18.00

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

13.00-16.00 09.00-12.00 09.00-12.00
13.30-16.00

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

08.00-12.00
12.30-16.00

09.00-11.45
18.00-19.00

09.00-11.45 09.00-11.45 09.00-11.45 09.00-11.45

09.00-11.45 09.00-11.45 09.00-11.45 09.00-11.45

09.00-17.00 09.00-17.00 09.00-17.00 09.00-17.00 09.00-17.00

10.00-18.00 09.00-17.00

13.00-17.00 13.00-17.00 13.00-17.00 13.00-17.00

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 

07.30-08.30
12.00-16.30
17.30-21.00 

09.00-17.00 09.00-17.00

Zitdag Dorpshuis Noorderwijk

NETEPARK

Gesloten

• Het wedstrijdbad is open voor baantjeszwemmen. De douches blijven gesloten en een mondmasker is verplicht in de droge zone.
• Het doelgroepenbad en het recreatiebad blijven gesloten tot recreatief zwemmen weer toegestaan is. 
• De speeltuin is elke dag open van zonsopgang tot zonsondergang.

Gesloten op 13, 14 en 24 mei

Gesloten op 13, 14 en 24 mei

Gesloten op 13, 14 en 24 mei

Gesloten op 1, 13 en 24 mei

Gesloten op 1 en 13 mei

Gesloten op 1 en 24 mei

Gesloten op 1, 13 en 24 mei

Gesloten op 13, 14 en 24 mei

Gesloten op 13, 14 en 24 mei

Gesloten op 13, 14 en 24 mei

Gesloten op 13, 14 en 24 mei

Gesloten op 13, 14 en 24 mei

Gesloten op 13 mei

Gesloten op 13 en 24 mei


