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 Leesplezier in en met de openbare bibliotheek

Ons geluk ontlenen we niet aan onszelf, maar net aan 

die andere. We houden van ontmoetingen met 

mensen. Het gemis aan het fysiek samenkomen weegt 

dan ook zwaar, bij ons allemaal, jong en oud. Heb oog 

voor jezelf en je emoties, heb ook oog voor mensen om 

je heen. 

Uw burgemeester,

Dank u wel ‘helden van de zorg’ voor uw inzet, uw 

kracht en volharding, uw warmte, uw solidariteit.

Dank u wel, helden van de zorg!

We trapten dit bizarre jaar 2020 af met 28.267 

Herentalsenaren, we leven samen met 120 verschillen-

de nationaliteiten. Op heden namen we dit jaar al 

afscheid van 303 inwoners, vaak in onwezenlijk 

moeilijke omstandigheden. Maar we verwelkomden 

ook 216 nieuwe geboortes, nieuw leven in onze stad. 

We staan er dus niet alleen voor, we zijn er voor elkaar!

Onze stad is historisch een echte zorgstad. Veel van 

onze inwoners staan op de eerste rij in deze ongeziene 

gezondheidscrisis als arts, verpleegkundige, verzorgen-

de of als vrijwilliger in de zorg. Hun inzet is onnoemelijk 

groot, hun weerbaarheid wordt enorm op de proef 

gesteld. 

Het voorbije jaar hebben we allemaal veel zorg 

gedragen voor elkaar, voor ons gezin, voor onze 

familieleden, buren, vrienden en kennissen, voor onze 

collega’s, onze klanten en onze cliënten en voor de 

kinderen in onze scholen. Mantelzorg en buurtzorg 

kregen een extra dimensie door corona.

Ook vele handelaars en horeca-uitbaters missen hun 

dagelijkse contacten. De economische gevolgen voor 

de sector zijn ongezien. Voor vele handelaars is hun 

webshop momenteel het enige verkoopkanaal. Onze 

ondernemers zijn creatief, ze bieden met plezier uw 

favoriete gerechten aan via afhaal of ze leveren uw 

geliefde producten met een glimlach bij u thuis. Koop 

dan ook lokaal, ook online, nu nog meer dan ooit! 

Mien
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Denk mee over de mobiliteit van de 
toekomst

december 2020

Vrijwilligers gezocht

De stad is steeds op zoek naar enthousiaste vrijwilligers:

Ÿ Hebt u een eigen wagen en wilt u chauffeur worden bij de 

Minder Mobielen Centrale?

Ÿ Wilt u Spaanse les geven in dienstencentrum Convent2?

Bekijk alle oproepen op www.herentals.be/herentals-helpt.

Ÿ Wilt u volwassenen leren fietsen? Of op de kinderen 

passen terwijl de ouders fietsles volgen?

Meer informatie: TWERK, Collegestraat 12, 

TWERK, het maatwerkbedrijf voor mensen met autisme, werd 

zoals veel organisaties getroffen door de coronacrisis. Ze 

hebben heel veel chocolade geproduceerd, maar door 

annulaties hebben ze nog heel wat sinterklaasfiguurtjes, 

pralines en andere (h)eerlijke chocolade in de uitverkoop. Op 

www.twerk.be/stockverkoop kunt u een bestelling doorgeven 

voor uzelf, of u kunt wat chocolade doneren aan een goed 

doel. Tegelijk zoekt TWERK milde donateurs om het corona-

leed wat te verzachten. Fiscaal aftrekbaar doneren kan via 

www.chocoladehelpt.be.

tel. 014-23 32 28, www.twerk.be

Steun (en bestel bij) TWERK

Meer informatie en inschrijvingen: 

www.warmewijk.be/buddy-worden, tel. 03-443 20 90

Wijkcentrum De Gagel zoekt mensen die mee willen bouwen 

aan de Warme Wijk Sint-Janneke. Als buddy ondersteunt u 

zorgbehoevende mensen, zodat zij kunnen deelnemen aan 

projecten of activiteiten. Zo kunnen we iedereen, ook de 

meest kwetsbaren, betrekken in de wijk. 

Wijkcentrum De Gagel is op zoek 
naar ‘buddy’s’

Om buddy te worden, volgt u eerst een opleiding. Die bestaat 

uit een kennismakingsgesprek, gevolgd door vier modules. 

Deelnemen kost 75 euro, maar u krijgt dit bedrag terug 

wanneer u  een jaar aan de slag gaat in de Warme Wijk.

U komt het allemaal te weten tijdens de digitale infosessie 

betaalbaar kopen en (ver)bouwen na de woonbonus. Die vindt 

plaats op dinsdag 15 december om 19 uur. De infosessie is een 

organisatie van het stadsbestuur en Kempens Woonplatform. 

Deelnemen is gratis. Schrijf u vooraf in door een mail te sturen 

naar kempens.woonplatform@iok.be, met als onderwerp 

'deelname webinar'. 

Sinds 1 januari 2020 kunt u niet langer genieten van de 

woonbonus als u een huis of appartement koopt. Is het kopen 

van een eigen woning dan nog interessant? Kunt u nog 

genieten van fiscale voordelen? Hebt u als (ver)bouwer recht 

op bepaalde voordelen of premies? 

Webinar over betaalbaar kopen en 
(ver)bouwen na de woonbonus

Bedankt!

De afgelopen maanden voerde dienstencentrum 

Convent2 een buurtonderzoek uit in Morkhoven om de 

noden en behoeften van de senioren in kaart te 

brengen. Het dienstencentrum wil alle senioren uit 

Morkhoven hartelijk bedanken voor hun medewerking 

aan dit onderzoek. Uiteraard mogen we ook de 

vrijwilligers die de enquêtes afnamen niet vergeten. 

Zonder jullie was dit niet mogelijk geweest!

36.000 Kempenaren gaan met de fiets naar het werk. Maar 

wat vindt u ervan? De vervoerregio Kempen nodigt alle 

Kempenaren uit om mee na te denken over hoe we ons in de 

toekomst zullen verplaatsen en wat daarvoor nodig is. Schrijf u 

nog snel in voor de digitale open tafels op donderdag 26 

november (Middenkempen) of woensdag 2 december 

(Zuiderkempen) via www.vervoerregiokempen.be.

De vervoerregio Kempen bestaat sinds 2019, bevat 28 

gemeenten en telt 475.000 inwoners. Het is een van de 

grootste Vlaamse vervoerregio’s die werd opgericht in het 

kader van basisbereikbaarheid.
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Oorlog over 't water

Over de oorlog in het centrum van onze stad is al heel 

wat verschenen. Over wat zich heeft afgespeeld over ’t 

water tijdens de Tweede Wereldoorlog, is nog niets 

bekend.

Herentals is in twee gesneden, door de aanleg in 1936 

van het Albertkanaal. Enerzijds het centrum, en 

anderzijds het gedeelte over 't water, de gehuchten 

Hazenpad, Klein-Gent, Wolfstee, Veldhoven en de 

Molekens. De parochie Sint-Jan, zeg maar.

Van de hand van Jules Torfs is er nu een nieuw boek: 

Over 't water. Het is een rijkelijk geïllustreerd boek met 

meer dan 280 unieke foto's, tientallen anekdotes, 

familieportretten, een situatieschets met de namen 

van straten en bewoners anno '40-'45.

Het boek is te verkrijgen door 19 euro te storten op 

rekening: BE55 7360 7563 8644 van ‘Oorlog over 't 

water’. Vermeld daarbij uw naam, voornaam en 

volledig adres. Het boek wordt via de post bij u thuis 

bezorgd.

Een deel van de opbrengst gaat naar De Boekerij 

(Berkenlaan 19), een vereniging die zich inzet voor een 

beter en leefbaarder buurtschap.

Torfs heeft zich opgesteld als chroniqueur en het boek 

samengesteld na vraaggesprekken met meerdere 

inwoners uit de buurt, onder wie Sus Saron (90) uit 

Wolfstee, Andre Torfs (80) uit Veldhoven en Emiel 

Wouters (90) uit Veldhoven. Zij vertelden ronduit en 

namen geen blad voor de mond als zij het hadden over 

de sluwe Duitse inval, over de zwarte markt, over 

armoe en honger, over dodelijke vliegtuigcrashes, over 

voortvluchtigen en ondergedokenen, over wraak en 

brandstichting, over bruut en zinloos geweld, over 

twee moorden, …
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Computerlessen in 't Peeseeke

Op maandag 14 en dinsdag 15 december kunt u zich in ’t 

Peeseeke inschrijven voor gratis computercursussen. Wegens 

de coronamaatregelen moet u wel vooraf een afspraak 

maken. Dat kan via peeseeke@herentals.be of via 014-24 66 

92 (enkel op 8 december tussen 9 en 16 uur).

Ÿ Tablet en smartphone: basismogelijkheden, apps, foto's, 

muziek, e-mail (enkel Android)

Meer informatie: 't Peeseeke, Campus Spiegelfabriek, 

Lierseweg 132, tel. 014-24 66 97, 

Ÿ Bestanden en mappen: bestanden en foto's op computer 

zetten, back-ups maken van bestanden en foto's

www.herentals.be/peeseeke

Ÿ PowerPoint: basismogelijkheden, een diavoorstelling 

maken (basiskennis Windows nodig)

Ÿ iPad en iPhone: basismogelijkheden, apps, foto's, muziek, 

e-mail (enkel Apple)

Ÿ Excel: basismogelijkheden, een automatisch rekenblad en 

adresbestand maken (basiskennis Windows nodig)

Dit is het aanbod voor volgend voorjaar:

Ÿ Word: basismogelijkheden (basiskennis Windows nodig)

Ÿ Computer voor beginners: basisfuncties van een compu-

ter, foto's bewaren, veilig internetten en e-mailen

Eind oktober liet de stad achttien van de dertig bejaardenwo-

ningen aan woonzorgcentrum Sint-Anna afbreken. In de plaats 

bouwt de sociale huisvestingsmaatschappij De Woonbrug er 

drie woonblokken met daarin vijftig nieuwe appartementen 

voor senioren en mensen met jongdementie. De aannemer 

voert momenteel al enkele voorbereidende werkzaamheden 

uit en start begin 2021 met de bouw van de woonblokken.

Bouw van nieuwe woningen aan 
Sint-Anna staat in de startblokken
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In een niet-geïsoleerde woning verdwijnt 15 procent van de 

warmte door de ramen. Door te investeren in energiezuinige 

ramen maakt u uw woning comfortabeler én bespaart u op uw 

energiefactuur. Bovendien kunt u ook nog steeds premies 

aanvragen.

Vanaf 2023 kan uw woning ongeschikt verklaard worden als ze 

nog ramen met enkel glas heeft. Om u een extra duwtje in de 

rug te geven, organiseert IOK in samenwerking met 28 

Kempense gemeenten een groepsaankoop energiezuinige 

ramen. U kunt zich vrijblijvend inschrijven voor de groeps-

aankoop via www.iok.be/ramen of 014-56 27 88.

Combineer de groepsaankoop met de 

Met de Vlaamse Energielening kunt u tot 15.000 euro lenen 

voor energiebesparende maatregelen in uw woning. 

Terugbetalen kan over een termijn van maximaal tien jaar. U 

betaalt enkel het geleende bedrag terug, zonder interest.

Of u recht hebt op de renteloze lening hangt onder meer af van 

uw inkomen. Veel alleenstaanden, gepensioneerden of 

schoolverlaters behoren tot de doelgroep.

Nieuwe ramen zorgen voor een lagere energiefactuur, maar 

natuurlijk moet u de ramen eerst kunnen betalen. Gelukkig 

kunt u onder bepaalde voorwaarden gebruikmaken van de 

renteloze Vlaamse Energielening.

renteloze energielening

Een voorbeeld

Victor en Yvette zijn gepensioneerd en hebben een gezamen-

lijk belastbaar inkomen lager dan 31.550 euro. Ze hebben 

oude ramen in hun woning. Omdat de verwarmingskosten 

oplopen, beslissen ze om hun ramen te laten vervangen. Een 

aannemer kan het werk uitvoeren voor 18.000 euro. Victor en 

Yvette leggen zelf 3.000 euro bij en lenen 15.000 euro via de 

Vlaamse Energielening. Ze kiezen ervoor om dit bedrag af te 

lossen op tien jaar tijd. Dat betekent dat ze elke maand 125 

euro afbetalen. Ze betalen enkel het geleende bedrag terug en 

zijn geen interest verschuldigd.

U kunt de Vlaamse Energielening aanvragen via Energiehuis 

Kempen. U stuurt het aanvraagformulier, samen met de 

offerte en een aantal andere documenten, naar IOK. 

Energiehuis Kempen verwerkt uw dossier en contacteert u om 

de lening in orde te brengen. Als u de factuur ontvangt, bezorgt 

u die ook aan Energiehuis Kempen. De Vlaamse overheid 

betaalt de factuur rechtstreeks aan de aannemer.

Meer informatie: www.iok.be/energielening, tel. 014-57 42 79

december 2020
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Om de diepte van het kalksteenreservoir beter te kunnen 

inschatten, voert het bedrijf eerst een seismische campag-

ne uit. Hierbij rijden trilwagens rond, die om de twintig 

meter trillingen uitsturen in de ondergrond. Vervolgens 

registreren meettoestellen verspreid over het hele 

onderzoeksgebied de weerkaatste trillingen. Op basis van 

deze gegevens kan een driedimensionaal beeld gevormd 

worden van de diepe ondergrond. De trajecten van de 

trilwagens gaan hoofdzakelijk langs trage wegen en 

weilanden of akkers. Ook in het industrieterrein aan 

Hoogbuul zal er getrild worden, net als op het traject van 

de N13.

Seismisch onderzoek

Aardwarmte?

Geothermie (letterlijk: ‘aardwarmte’) is een vorm van 

energie die ontstaat door gebruik te maken van de warmte 

die opgeslagen zit in de aarde. In huizen wordt al vaker 

gebruikgemaakt van ondiepe geothermie, waarbij 

warmtepompen de temperatuur naar het gewenste 

niveau brengen. Bij diepe geothermie heeft het opge-

pompte water al de gewenste temperatuur (+45 graden 

Celsius) en kan de warmte rechtstreeks gebruikt worden. 

Die hogere temperatuur vinden we terug op dieptes van 

meer dan een kilometer.

Waarom hier?

In het buitenland wordt diepe geothermie, gekoppeld aan 

grootschalige warmtenetten, al veelvuldig toegepast. In 

België is de technologie nog niet sterk ingeburgerd, maar 

de mogelijkheden ervan werden al aangetoond in 

Turnhout en Beerse. De opbouw van de diepe ondergrond 

in het grensgebied tussen Herentals en Olen vertoont 

volgens de bestaande modellen veel gelijkenissen met die 

in Beerse. Het is dus mogelijk dat er in Herentals en Olen, 

net zoals in Beerse, ook een waterdoorlatende kalksteen-

laag aanwezig is. HITA wil dit grote geothermische 

potentieel aanboren om op die manier de energievoor-

ziening van woonwijken en bedrijven te verduurzamen. 

Tegelijk daalt hiermee de CO₂-uitstoot in Herentals en 

Olen, wat een goede zaak is in de strijd tegen de klimaatop-

warming.

De nv HITA, projectontwikkelaar voor diepeaardwarmteprojecten, brengt in de loop van december de diepe 

ondergrond van Herentals en Olen in kaart. Op die manier hoopt het bedrijf informatie te vinden over 

aardlagen die warm water bevatten. Dat water kan dan later opgepompt worden om energie te leveren aan 

woningen en bedrijven.

december 2020

Planning

Ÿ Zodra alle meettoestellen op de juiste plaats zitten, 

gaan de trilwagens op pad. In totaal leggen ze een 

traject van twintig kilometer af. Deze fase duurt drie 

dagen.

Het seismisch onderzoek is gepland van 1 tot 21 december.

Ÿ Eerst bepalen landmeters de posities van de meettoe-

stellen en de trilposities.

Ÿ Vervolgens plaatst HITA de meer dan 2.000 meettoe-

stellen.

Ÿ Als alles verloopt zoals gepland, verwacht HITA de 

eerste resultaten van het onderzoek in februari 2021.

Meer informatie?

Ÿ Ten slotte worden alle meettoestellen weer verzameld 

en kan HITA de informatie uitlezen en verwerken.

Op www.hita.be vindt u meer informatie over de campag-

ne. Hier staat ook de laatste stand van zaken omtrent de 

timing. Hebt u nog vragen of ondervindt u hinder tijdens de 

werkzaamheden? Laat het dan weten via info@hita.be of 

014-57 00 21.
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We denken er niet graag aan, maar ooit komt er een dag dat ons leven ophoudt. U kunt ervoor kiezen om tegen dan 

enkele maatregelen te treffen. Zo kunt u zelf in zekere mate bepalen wanneer uw leven voor u mag stoppen en wat 

er met uw lichaam gebeurt na uw dood. De keuze tussen crematie of begrafenis is daarbij een evidente vraag en 

kunt u vastleggen in de laatste wilsbeschikking. Maar misschien moet u er ook eens over nadenken of u uw lichaam 

aan de wetenschap wilt schenken, en of u uw organen ter beschikking wilt stellen om er een leven mee te redden.

Met een wilsverklaring inzake euthanasie kunt u vragen dat er 

euthanasie wordt toegepast als u in een onomkeerbare coma 

terechtkomt. Buiten deze wilsverklaring is euthanasie alleen 

mogelijk op uitdrukkelijk verzoek van een patiënt die nog in 

staat is om zijn wil om te sterven uit te drukken.

Verklaringen opgesteld vóór 2 april 2020 blijven vijf jaar geldig. 

Verklaringen opgesteld vanaf 2 april 2020 zijn geldig voor 

onbepaalde duur. U kunt de wilsverklaring op ieder ogenblik 

herzien of intrekken.

Wilsverklaring tot euthanasie

De wilsverklaring is enkel geldig wanneer ze is opgesteld 

volgens een wettelijk voorgeschreven modelformulier. U kunt 

dit formulier downloaden op de website van de stad. De 

wilsverklaring moet worden opgesteld in het bijzijn van twee 

meerderjarige getuigen waarvan er minstens één geen 

materieel voordeel heeft bij het overlijden. Na de datering en 

ondertekening kunt u de wilsverklaring laten registreren bij 

het stadsloket. Hiervoor maakt u een afspraak.

www.herentals.be/wilsverklaring-euthanasie

Negatieve wilsverklaring

Iedere patiënt heeft het recht om een bepaalde medische 

handeling of een onderzoek te weigeren. Met een negatieve 

wilsverklaring kunt u bepalen wat u niet meer wilt ondergaan, 

wanneer u dat zelf niet meer kunt vertellen (bijvoorbeeld door 

dementie of een coma). Het kan gaan om het weigeren van 

reanimatie, bestraling, kunstmatige beademing, enzovoort.

Deze wilsverklaring blijft onbeperkt geldig, tenzij u ze her-

roept.

Het opstellen van de negatieve wilsverklaring kan het beste 

gebeuren in aanwezigheid van een arts, zodat er geen 

discussie is over de wilsbekwaamheid. In tegenstelling tot de 

wilsverklaring betreffende euthanasie hoeven er geen 

getuigen op te treden bij de negatieve wilsverklaring. U kunt 

wel een vertegenwoordiger aanstellen, die voor uw rechten 

opkomt als u dat zelf niet meer kunt.

U bewaart de negatieve wilsverklaring zelf en u geeft één 

exemplaar aan uw vertrouwenspersoon en aan uw behande-

lende (huis)arts voor in uw patiëntendossier.

december 2020
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www.herentals.be/laatste-wilsbeschikking

In de laatste wilsbeschikking kunt u aangeven:

U kunt uw laatste wilsbeschikking laten registreren bij het 

stadsloket. Hiervoor maakt u een afspraak.

Bij elk overlijden gaat de stad na of de overledene een laatste 

wilsbeschikking heeft laten registreren. Als dat het geval is, 

gaat de stad na of de nabestaanden de wens van de overlede-

ne respecteren.

Ÿ of u kiest voor een traditionele begrafenis of een crematie 

(en wat er vervolgens met uw as gebeurt)

Ÿ volgens welke levensbeschouwing de eventuele uitvaart-

plechtigheid moet worden gehouden

Laatste wilsbeschikking

Ÿ in welke gemeente uw laatste rustplaats zal zijn

Ÿ of u een uitvaartcontract hebt.

Het is altijd mogelijk om zelf wijzigingen aan uw laatste 

wilsbeschikking in te dienen. Ook hiervoor maakt u een 

afspraak met de stad. Uw nabestaanden kunnen echter niets 

veranderen en moeten uw laatste wil nakomen.

Als u sterft door hersen- of hartfalen, dan kunnen uw organen 

gebruikt worden om levens te redden. Voor veel patiënten 

met chronische, onomkeerbare aandoeningen is de transplan-

tatie van een orgaan de laatst mogelijke behandeling. Het is 

dus belangrijk dat u daar nu al over nadenkt en u registreert als 

donor.

Orgaandonatie na overlijden

Als u Belg bent of meer dan zes maanden in België woont, dan 

bent u automatisch een mogelijke donor, tenzij

Ÿ u dit uitdrukkelijk weigert tijdens uw leven

Ÿ uw naaste familieleden (kinderen, ouders of echtgenoot) 

zich tegen de orgaanafname verzetten.

Om te voorkomen dat uw naaste familieleden na uw dood de 

pijnlijke keuze in uw plaats moeten maken, kunt u een 

wilsverklaring laten registreren: de ‘verklaring donatie 

menselijk lichaamsmateriaal’.

Dit kan:

Ÿ online via www.mijngezondheid.be (veilig aanmelden met 

een digitale sleutel)

Ÿ bij het stadsloket (na afspraak)

Ÿ bij de huisarts.

Minderjarigen en personen die niet in staat zijn om hun wil 

alleen uit te drukken, moeten altijd een afspraak met het 

stadsloket maken.

Lichaam aan de wetenschap schenken

Als u dat wilt, kunt u uw lichaam na uw overlijden ter beschik-

king stellen van de wetenschap. Uw lichaam wordt dan 

gebruikt voor medisch-wetenschappelijk onderwijs en 

onderzoek.

U stelt uw lichaam beschikbaar voor de wetenschap door een 

eigenhandig geschreven, gedateerde en door u ondertekende 

verklaring op te stellen en die naar een universitaire instelling 

naar keuze te sturen. Neem vooraf contact op met de universi-

taire instelling die u kiest, want de nodige documenten en 

voorwaarden kunnen verschillen.

december 2020

De LEIF-kaart is een initiatief van het LevensEinde 

InformatieForum (LEIF). Vraag de LEIF-kaart aan via 

www.leif.be of bel de LEIFlijn: tel. 078-15 11 55.

De LEIF-kaart

Alle hier vermelde wilsverklaringen kunt u ook 

verzamelen op de LEIF-kaart. Die geplastificeerde 

kaart, met het formaat van een bankkaart, kunt u 

gemakkelijk in uw portefeuille bewaren. Op die manier 

hebt u een bijkomende garantie dat artsen en hulp-

verleners op de hoogte zijn van uw wettelijke wils-

verklaringen.

In de 'verklaring donatie menselijk lichaamsmateriaal' staan 

vier beslissingen waar u uitdrukkelijk toestemming voor kunt 

geven, waar u zich tegen kunt verzetten of waarvoor u een 

eerdere wilsverklaring kunt intrekken:

Ÿ donatie van organen, weefsels en cellen voor de aanmaak 

van geneesmiddelen

Ÿ donatie van organen, weefsels en cellen voor wetenschap-

pelijk onderzoek (opgelet: dit soort donatie is niet 

hetzelfde als uw lichaam afstaan aan de wetenschap).

Ÿ donatie van organen voor transplantatie

Ÿ donatie van weefsels en cellen voor transplantatie

www.herentals.be/orgaandonatie
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MANTELZORG

In Herentals wonen heel wat mantelzorgers. Zij dragen zorg voor een familielid, een vriend of een buur die ziek is, 

een handicap heeft of met psychische moeilijkheden kampt. Zorgen voor iemand om wie u geeft, is voor de meeste 

mensen vanzelfsprekend. Maar mantelzorg kan soms zwaar zijn. U hoeft er echter niet alleen voor te staan. Er zijn 

diensten die u helpen en ondersteuning bieden, zowel financieel, praktisch als emotioneel.

Mantelzorg is vrijwillige hulpverlening aan ouderen, zieken en 

andere hulpbehoevenden. Als blijk van waardering geeft het 

stadsbestuur aan mantelzorgers jaarlijks 225 euro in 

cadeaucheques van vzw Handelshart. Mantelzorgers die aan 

de voorwaarden voldoen, kunnen deze premie aanvragen.

De stad geeft ook een sociale bijdrage aan mensen die meer 

afval hebben door hun medische situatie, zoals incontinentie, 

nierdialyse of een stoma.

Verder heeft de persoon voor wie u zorgt misschien recht op 

het zorgbudget voor zwaar zorgbehoevenden, het zorgbudget 

voor ouderen met een zorgnood, de inkomensvervangende 

tegemoetkoming of de integratietegemoetkoming.

Premies en tegemoetkomingen

Ÿ Gezinszorg: de verzorgenden helpen u met wassen en 

strijken, boodschappen doen, eten klaarmaken en 

verstelwerk. Zij kunnen ook helpen bij de administratie en 

de hygiënische verzorging.

Thuiszorg

Ÿ Maaltijden aan huis: de maaltijden worden klaargemaakt 

in de keuken van woonzorgcentrum Sint-Anna en bij u thuis 

bezorgd tussen 11 en 13 uur (behalve op zondag).

Ÿ Schoonmaakhulp en huishoudhulp: de meeste zieken-

fondsen en thuiszorgorganisaties bieden schoonmaakhulp 

en huishoudhulp aan via dienstencheques.

Ÿ De Minder Mobielen Centrale (MMC) en de dienst 

aangepast vervoer (DAV): deze diensten bieden betaal-

baar vervoer aan ouderen, zieken en mensen met een 

handicap die een beperkt inkomen hebben en zich niet zelf 

kunnen verplaatsen.

Ÿ Een parkeerkaart voor mensen met een handicap: met 

deze kaart kunt u parkeren op de voorbehouden parkeer-

plaatsen. U mag ook gratis parkeren op plaatsen waar 

betalend parkeren geldt en in de blauwe zone.

Ÿ De klus-en-verhuisdienst: medewerkers van de Kring-

winkel Zuiderkempen komen bij u thuis en doen kleine en 

grote klussen, zoals schilderen, een lekkende kraan 

herstellen en tuinonderhoud.
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Bezoekersproject

Met het bezoekersproject brengt dienstencentrum Convent2 

al deze informatie naar uw woonkamer. Alle 65-plussers uit 

Herentals, Morkhoven en Noorderwijk kunnen een bezoek 

aanvragen via www.herentals.be/afspraak of 014-28 20 00. De 

coördinator van het bezoekersproject komt langs bij u thuis en 

bespreekt samen met u uw specifieke situatie. Zij geeft u gratis 

en vrijblijvend informatie over de sociale dienstverlening in 

onze regio.

Dienstencentrum Convent2

Augustijnenlaan 26/1, tel. 014-28 20 00

Meer informatie

dienstencentrum@herentals.be

Het verhaal van Jerry en Rosa

Rosa kan sinds haar rugoperatie moeilijk stappen, heeft 

diabetes en artritis aan beide handen. Zij hield veel van 

handwerken en koken, maar dat lukt helaas niet meer. “Dat 

moeten opgeven is heel moeilijk”, zegt ze.

Jerry heeft het huishouden overgenomen en helpt zijn 

vrouw met alles wat ze zelf niet meer kan. Zij doen samen 

ook dagelijks korte autoritjes, zodat Rosa toch het huis uit 

kan. Kortom, hij is mantelzorger van zijn echtgenote.

Rosa is altijd huisvrouw geweest. Ze genoot van de zorg 

voor haar kinderen. Het overlijden van twee van hun zonen 

heeft haar zwaar geraakt, maar ze is dankbaar voor hun 

leven.

Jerry (87) en Rosa (91) wonen sinds 1965 in Diependaal. Zij 

hebben vijf zonen en acht kleinkinderen. Jerry is van Ierse 

afkomst en werkte lange tijd voor het leger. Hij heeft in de 

koolmijnen in Zolder gewerkt, maar ook in de oude 

ijzergieterij in Wuytsbergen. Jerry hield van reizen met de 

rugzak en verblijven in hostels. Hij was sportief, gaf 

tafeltennistraining en heeft ook gewerkt met jongeren met 

een handicap. In 2009 kreeg hij de Herentalse Trofee van 

Sportverdienste.

“Mantelzorger worden is geen keuze maar een natuurlijke 

evolutie in je leven”, zegt Jerry. “Dat gebeurt gewoon. Er 

komt dagelijks een verpleegster langs voor Rosa, en onze 

huisarts is een vriend, die vaak over de vloer komt. 

Rosa heeft een personenalarm aan de pols. Dankzij die 

hulp redden wij het prima. We hebben nog geen andere 

thuiszorgdiensten aangevraagd, maar we weten dat we 

daarvoor in dienstencentrum Convent2 moeten zijn. De 

mantelzorgcheques die stad Herentals aanbiedt, hebben 

we wel aangevraagd. Het moeilijkste aan hulpbehoevend 

worden is zelfstandigheid afgeven, dat bevestigen zowel 

Jerry als Rosa. Je wilt nog alles zelf doen zolang het kan, 

maar soms moet je toch hulp vragen.”

december 2020

 Tip van Jerry aan mantelzorgers: 

 “Zorg dat je bijblijft met moderne technologie, 

 houd contact met de buitenwereld.” 

Dagopvangcentrum Cado Herentals bevindt zich in een 

gerenoveerde vleugel van woonzorgcentrum Sint-Anna 

(Vorselaarsebaan 1). Cado staat voor Collectieve Autonome 

Dagopvang. Ouderen, zorgbehoevenden en mensen met 

dementie krijgen er zorg op maat. Dankzij de dagopvang 

hebben hun mantelzorgers even tijd voor zichzelf terwijl hun 

geliefde goed verzorgd wordt. Ook wie zich vaak eenzaam 

voelt en graag wat gezelschap heeft, is welkom.

gsm 0474-55 09 24, coord.cado@iok.be

Dagopvang

Meer informatie: coördinator Anja Schellens, 

De gasten brengen bij Cado een gezellige dag door in een 

warme, huiselijke sfeer. Ze kunnen er helpen koken, in de tuin 

werken, naar de winkel gaan, kaarten of gewoon gezellig 

koffiekletsen. Cado Herentals is open van maandag tot en met 

vrijdag van 9 tot 16.30 uur. De dagopvang kost 3,50 euro per 

uur. Voor een ontbijt of een middagmaal betaalt u extra.
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MOKTAMEE

In oktober opende Moktamee de deuren in het voormalige Francesco Paviljoen aan de Bovenrij, hartje Herentals. 

Creatieve of beginnende ondernemers vinden er een plek waar ze hun creaties kunnen uitwerken en verkopen. 

Maar ook digitale makers als interieurontwerpers en game developers zijn meer dan welkom. Net zoals kunste-

naars die hun passie een stap verder willen brengen. Moktamee past helemaal in onze stad van aanpakkers: 

ondernemend, innovatief, duurzaam en inclusief.

Momenteel is Moktamee vooral nog op zoek naar jong geweld 

dat afgestudeerd is in een creatieve richting (mode, product-

ontwerp, vormgeving, architectuur, …) en een eigen zaak wil 

uitbouwen. Op termijn wil Moktamee ook ruimte bieden aan 

een bredere doelgroep. Bijvoorbeeld aan mensen die 

vanwege corona gedwongen zijn om thuis te werken en dat 

liever doen in een inspirerende omgeving dan in de eigen 

woonkamer. Maar Moktamee is vooral een community, en 

ook wie geen werkplek huurt, kan er deel van uitmaken door 

bijvoorbeeld workshops, lezingen en tentoonstellingen te 

organiseren of bij te wonen.

Is Moktamee iets voor u?

december 2020

Moktamee biedt plaats aan makers, 
kunstenaars en creatieve ondernemers

Wilt u ook deel uitmaken van Moktamee? Meld u dan aan via 

www.moktamee.be en maak een afspraak voor een bezoek ter 

plaatse. Een standaardwerkplek in een gedeelde ruimte is 

ongeveer 20 vierkante meter groot. De huurprijs bedraagt 150 

euro per maand, inclusief basisvoorzieningen zoals water, 

elektriciteit, verwarming, afvalophaling en sanitair. Wie 

slechts af en toe bij Moktamee wil komen werken, kan een 

werkplek delen met een of twee andere personen. Zo kunt u er 

al vanaf 50 euro per maand terecht. Specifieke wensen die 

afwijken van dit standaardaanbod zijn altijd bespreekbaar.
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Zodra de coronamaatregelen het toelaten, organiseert 

Moktamee een grote Bricknic, 

waarop iedereen met 

een Moktamee-

steen welkom is.

Bricknic is een gezamenlijke kook-en-eetervaring, die 

geïnspireerd is door eeuwenoude Oost-Afrikaanse 

tradities. Deelnemers doen rauwe ingrediënten in een 

uitgeholde baksteen. Met al die bakstenen wordt een 

oven gebouwd. Nadat de collectieve oven een uurtje is 

gestookt, kan iedereen genieten van de heerlijke 

gerechten. 

Koop een Bricknic-steen en 
steun Moktamee

Wilt u Moktamee 

steunen? 

Koop dan een 

Moktamee-steen 

op www.bricknic.org. 

Agnes Janssens is een sociaal geëngageerd beeldend kunste-

nares. Ze is de bedenker van Herentals in de Ban(d) van de 

Fiets: “In dit inclusie-project maak ik samen met mensen uit 

verschillende sociale groepen van de samenleving heden-

daagse volkskunst rond het thema ‘fiets’. Ik was onmiddellijk 

verliefd op het concept van Moktamee en vond er de perfecte 

ruimte om mijn droom waar te maken. Met Feniks, atelier voor 

hedendaagse volkskunst, kan ik samen met bevriende 

kunstenaars en enthousiaste creatieve mensen mijn passie en 

ambitie uitbouwen.”

Maak kennis met enkele huurders

Koen Snoeckx (Luscinus) is de bedenker van Moktamee, maar 

ook gewoon een van de bewoners: “Met mijn bedrijfje bouw ik 

aan nieuwe manieren van samenwerken die noodzakelijk zijn 

voor de toekomst van onze maatschappij. Ik heb de voorbije 

jaren over heel Europa creatieve broedplaatsen bezocht en 

ben ongelooflijk enthousiast om er nu ook in Herentals een te 

zien ontstaan. Ik hoop mijn expertise als mentor voor creatie-

ve ondernemers en mijn internationaal netwerk te kunnen 

inzetten om de ambities van de bewoners te helpen waarma-

ken. Ik ben de stad ook heel dankbaar dat ze vanaf dag één in 

dit avontuur geloven en er mee de ruimte voor bieden.”

december 2020

Meer informatie
www.moktamee.be

In afwachting van deze nieuwe toekomst, hebben de stad en 

haar inwoners de kans om te experimenteren en te peilen naar 

hedendaagse noden en kansen. Na Upstores en de Fietsbieb is 

Moktamee dan ook een zeer dankbare creatieve partner.

Toekomstmogelijkheden voor het 
Francesco Paviljoen

De voormalige scholensite Francesco is gelegen tussen de 

prachtige kloostertuin van het Besloten Hof, de historische 

vesten en de Bovenrij. Deze plek biedt heel wat kansen voor de 

toekomst, zowel voor de site zelf als voor heel onze stad. In 

opdracht van de eigenaars, de zusters franciscanessen, 

onderzoekt het stadsbestuur de mogelijkheden, met veel 

aandacht voor het samenbrengen van diverse functies die 

zullen bijdragen aan de levendigheid in het stadscentrum.

Herentals in de Ban(d) van de Fiets
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BIBLIOTHEEK

Van 1 december tot en met 24 januari is de tentoonstelling Retteketet Letterpret van Villa Verbeelding te gast in de 

bibliotheek. Letters in allerlei prettige vormen en kleuren spelen de hoofdrol. Een mooiere aanleiding is er niet om 

lezen en leesplezier in en met de openbare bibliotheek in de kijker te plaatsen. Natuurlijk vindt u in de eerste plaats 

heel veel leesplezier in alle boeken en tijdschriften van de bib. Maar daarnaast zorgt de bib voor extra letterpret 

door samen te werken met interessante partners en organisaties. We stellen er graag enkele aan u voor.

Genieten van boeken kan al op heel jonge leeftijd. Baby’s en 

jonge kinderen vinden het meestal heel fijn om samen met 

hun ouders in boekjes te kijken. Lekker knus bij elkaar zitten, 

plaatjes aanwijzen en benoemen, liedjes en versjes leren 

kennen, verhaaltjes vertellen, … Het zijn kwalitatieve momen-

ten die de band tussen ouders en kinderen versterken. 

Bovendien groeit de woordenschat van baby’s en peuters die 

veel woorden horen razendsnel. Samen genieten van boeken 

is dus gezellig én leerrijk!

“Ik las mijn kinderen al voor toen ze nog heel klein waren. 

Natuurlijk omdat ik zelf boeken maak voor kleintjes. Maar ook 

omdat het zo’n fijn momentje is voor het slapengaan. Ze 

konden de boekjes woord voor woord voorzeggen, ook al was 

lezen nog niet aan de orde. Vooral boeken met humor lezen als 

een trein en zorgen voor veel interactie. Daarbij kan je vaak 

een heel leuke intonatie in het verhaal leggen bij het voorle-

zen. Ook zelf heb ik er veel plezier aan gehad.

Boekstart

Liestbet Slegers is meter van het Boekstart-project in 

Herentals:

Ik ben trots om ‘meter’ te zijn van Boekstart! Hopelijk vinden 

velen dankzij dit waardevolle project de weg naar boeken (en 

de bib) met hun kleintjes.”

Meer informatie: www.boekstart.be
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Al jarenlang werkt de bib samen met de scholen van Herentals, 

Noorderwijk en Morkhoven. Samen willen we leesplezier zo 

veel mogelijk promoten bij leerlingen van alle leeftijden.

Leesgrage leerkrachten van onze 
scholen

Sebastiaan Snyers, leerkracht in het tweede leerjaar van 

basisschool ’t Klavertje in Noorderwijk: “De leerkracht van het 

eerste leerjaar zorgt ervoor dat kinderen kunnen lezen, en ik 

zorg er daarna voor dat kinderen vooral met heel veel plezier 

kunnen lezen. Als leraar in het tweede leerjaar vind ik het 

enorm belangrijk om kinderen onder te dompelen in de 

magische wereld van boeken en verhalen. Zo hou ik ervan om 

regelmatig voor te lezen uit een goed boek. Dit jaar lezen we 

Oma Boef van David Walliams. Een meeslepend verhaal over 

een muffe, saaie oma die een topcrimineel blijkt te zijn.

We kunnen op school voor de leerlingen van de eerste graad 

steevast rekenen op een wisselpakket, dat samengesteld 

wordt door een medewerker van de bib. Het is een hele 

uitdaging om voor ieder kind een passend boek te vinden. 

Hierbij vormt steeds dezelfde leuze de rode draad: kinderen 

die niet graag lezen, hebben gewoon het juiste boek nog niet 

ontdekt!”

Sommige kinderen lezen supergraag! Die 

leesbeesten vinden elkaar in de 

kinder- en jeugdjury. Ze komen 

samen in (online)leesgroepen, 

waarin ze praten, knutselen en 

discussiëren over de geselec-

teerde boeken. Als de juryleden 

alle titels van hun leeftijdsgroep 

hebben gelezen, mogen ze stem-

men. Alle stemmen van heel Vlaanderen 

worden verzameld en geteld om de winnaars aan te duiden.

Kinder- en jeugdjury Vlaanderen (KJV)

Ook kinderen met dyslexie kunnen meedoen met de KJV! Vzw 

Luisterpunt zorgt ervoor dat er van alle boeken die gelezen 

worden ook een luisterboek beschikbaar is.

Er zijn in Vlaanderen zeven leeftijdsgroepen. De jury in 

Herentals en Noorderwijk bestaat uit kinderen tussen 8 en 12 

jaar (leeftijdsgroep 3 en 4). Binnen een paar jaar hopen we een 

volwaardige kinder- en jeugdjury voor alle leeftijdsgroepen te 

kunnen aanbieden.

Meer informatie: www.kjv.be

Als lezen niet vanzelfsprekend is

Jammer genoeg is lezen niet voor iedereen vanzelfsprekend. 

Denk maar aan kinderen met dyslexie of slechtzienden. Voor 

hen is er Luisterpunt Bibliotheek. Zij bieden braille- en daisy-

boeken aan.

Daisy-boeken zijn gewone boeken die van begin tot einde zijn 

ingelezen door mannen en vrouwen met een duidelijke en 

aangename stem. Luisterpuntbibliotheek heeft meer dan 

5.000 daisy-boeken. En er komen voortdurend boeken bij. U 

kunt daisy-boeken lenen in de bib. Maar wist u dat u daisy-

boeken ook online kan lezen op uw tablet of smartphone? Surf 

naar www.luisterpuntbibliotheek.be/nl/daisy-online of vraag 

ernaar in de bibliotheek.

Ook als gewoon lezen niet of niet gemakkelijk gaat, kan uw 

kind dus toch gewoon heerlijk genieten van een boek. De ene 

leest met zijn ogen, de andere met zijn oren. Maar één ding is 

zeker: iedereen kan lezen!

Meer informatie: www.luisterpuntbibliotheek.be en 

www.ikhaatlezen.be

Leescoach en mama Annemieke De Bruyne geeft 

handige tips aan opvoeders van kleuters (2,5 tot 6 jaar). 

Deze gratis onlineworkshop (via Teams) vindt plaats op 

dinsdag 8 december om 20 uur en duurt ongeveer een 

uur. Inschrijven kan via herentals.bibliotheek.be of aan 

de balie van de bib.

Onlineworkshop: Hoe lees ik een 
boek voor aan mijn kleuter?
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BIBLIOTHEEK

Deelt u uw passie voor lezen graag met anderen? Zowel 

in Herentals als in Morkhoven kunt u aansluiten bij een 

Davidsfonds-leeskring (van zodra de coronamaatrege-

len dit toelaten). Meer info vindt u onderaan op 

herentals.bibliotheek.be.

In Noorderwijk zit er een hele mooie bibliotheek 

verscholen achter de muren van het Dorpshuis. Hier 

kunt u op maandag van 18 tot 20 uur, op woensdag van 

14 tot 16 uur en op zaterdag van 10 tot 12 uur terecht 

om uw leeshonger te stillen.

Lid worden van de bib is heel eenvoudig en goedkoop. 

Kinderen en jongeren kunnen zelfs gratis lid worden. 

Leden vanaf 18 jaar betalen 5 euro per jaar. Voor dit 

kleine bedrag mag u telkens vijftien materialen 

uitlenen voor een termijn van maximaal drie keer drie 

weken. En sinds kort kunt u ook e-boeken downloaden 

op uw eigen tablet of smartphone.

Gebeten door de leesmicrobe?

december 2020

Lezen kan ook helpen om Nederlands te leren. Dankzij 

Literatuur Vlaanderen kunnen anderstaligen elke week  

Samenlezen, in de bib of – wegens de coronamaatregelen – 

online. De deelnemers ontdekken mooie teksten en gedich-

ten. Zo oefenen ze niet alleen op een fijne en interactieve 

manier hun Nederlands, maar ervaren ze ook het plezier van 

lezen. De leesgroep wordt begeleid door een team van zes 

vrijwilligers.

Aicha neemt al sinds de start deel aan Samenlezen. Ze is heel 

enthousiast over het initiatief en de begeleiders. Zij creëren 

een veilige omgeving om Nederlands te oefenen en kiezen 

telkens mooie teksten uit. Verhalen waar Aicha bijvoorbeeld 

erg van genoten heeft, zijn: Van een vrouw die een huisje 

bouwde in haar buik van Imme Dros en Je kinderen zijn je 

kinderen niet van Kahlil Gibran.

Meer informatie: www.literatuurvlaanderen.be

Samenlezen voor anderstaligen

Meer informatie

www.herentals.bibliotheek.be

Uitleenpost Noorderwijk, Ring 26, tel. 014-26 20 78

Bibliotheek Herentals, Gildelaan 13, tel. 014-85 97 50

Blije letters, boze letters, bibberletters, lange letters, 

dikke letters. Letters die kunstjes kunnen of veranderen 

in zeemeerminnen, zwart of in kleur, geschilderd of 

getekend, … Letters in allerlei vormen, maten en 

kleuren staan centraal in de speelse tentoonstelling 

Retteketet Letterpret van Villa Verbeelding.

Meer informatie: www.villaverbeelding.be

Retteketet Letterpret

De tentoonstelling doet bezoekers van alle leeftijden 

anders kijken naar letters en geeft letterlijk zin om zelf 

een lettersoepje te brouwen. U kunt de tentoonstelling 

bezoeken van dinsdag 1 december 2020 tot en met 

zondag 24 januari 2021 tijdens de openingsuren van de 

bibliotheek. De toegang is gratis.

Iedereen Leest en Klasse zijn ondersteunende organisaties die 

net als wij helemaal overtuigd zijn van het belang van lezen en 

leesplezier: “Lezen is goed voor uw zelfbewustzijn en voor uw 

hersenen. Wie leest, kan zich gemakkelijker concentreren, 

vindt gemakkelijker werk en is gelukkiger.” 

Lezen is goed voor uw hersenen

Gezondheidseconoom Lieven Annemans vertelt in het 

programma Nieuwe Feiten op Radio 1 dat zes minuten lezen 

per dag al helpt om stress met meer dan 68 procent te 

reduceren. Als u leest, bent u tegelijkertijd gefocust en 

ontspannen. U vergeet even alles rondom u, waardoor u ook 

fysiek ontspant. Dergelijke rustmomenten zorgen dat andere 

delen van onze hersenen geactiveerd worden, delen die ons 

helpen met het verwerken van emoties of het nemen van 

beslissingen.”

Meer informatie: www.iedereenleest.be/over-lezen en 

www.klasse.be/reeks/leesplezier
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Het antwoordblad met routebeschrijving kunt u downloaden 

via www.herentals.be/warme-william. Achteraf kunt u uw 

antwoorden ook via het onlineformulier op deze webpagina 

indienen. Hebt u liever een papieren exemplaar? Dat kunt u 

ophalen bij de dienst toerisme (Grote Markt 35). Houd er wel 

rekening mee dat u hier momenteel enkel terecht kunt na 

afspraak (tel. 014-21 90 88). Het ingevulde antwoordblad kunt 

u in de brievenbus steken bij de dienst toerisme of bij de dienst 

gelijke kansen en preventie (Nederrij 115). De winnaars 

worden gecontacteerd in de week van 18 januari 2021.

Van 7 december tot 10 januari kunt u met het hele gezin de 

Warme William-wandeling doen. De wandeling start aan de 

dienst toerisme op de Grote Markt en volgt een route van 4 

kilometer door het centrum van Herentals. Onderweg komt u 

opdrachten en letters tegen. Vul de letters in op het antwoord-

blad, breng dit uiterlijk op 10 januari binnen en maak kans op 

een leuke prijs!

Op wandel met Warme William

Tijdens de Warme William-wandeling leren kinderen dat 

praten over hun gevoelens oké is. Ook u kunt een Warme 

William voor hen zijn. Een Warme William is iemand die écht 

naar anderen luistert. Het is iemand die u vraagt hoe het écht 

met u gaat.

 In Herentals zijn de wandelmogelijkheden uitgebreid:

Ÿ  Roestwandeling, Puur Natuur-Themawandelingen:

wandeling, Peerdsboswandeling, Heibergwandeling, 

Historische stadswandeling, Dementievriendelijke 

wandeling en de wandellus in Noorderwijk.

U kunt ook steeds fietsen in en rond Herentals, zeker als het 

weer zacht blijft. Ook hier zijn de mogelijkheden oneindig:

Ÿ u tekent zelf een route uit langs de Fietsroutenetwerk: 

fietsknooppunten. Dat kan op www.fietsnet.be of met de 

verschillende fietskaarten.

Ÿ  Keizer Karelroute, Molenroute, …Themaroutes:

Ÿ  u tekent Wandelnetwerk van de provincie Antwerpen:

zelf een route uit langs de wandelknooppunten. Dat kan op 

www.wandelknooppunten.be of met de verschillende 

wandelkaarten.

Wandelen en fietsen in Herentals

De themawandelingen en -fietsroutes kunt u downloaden via 

www.herentals.be/toerisme. Er zijn ook brochures van deze 

wandelingen beschikbaar bij de dienst toerisme. 

Meer informatie: dienst toerisme, Grote Markt 35, 

Ook voor wandel- en fietskaarten en cadeaucheques kunt u 

nog steeds terecht op het kantoor van de dienst toerisme. Dit 

kan momenteel enkel na afspraak (tel. 014-21 90 88).

toerisme@herentals.be, www.herentals.be/toerisme

Wandelen is in deze moeilijke periode de belangrijkste 

vrijetijdsbesteding geworden. Uiteraard is het positief dat 

iedereen het wandelen in eigen streek opnieuw ontdekt heeft. 

Maar soms heerst er op de wandelpaden een grote drukte 

omdat iedereen naar dezelfde gekende plekken gaat. Probeer 

daarom eens een andere route uit. 



SPREEKUREN
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schepen Peter Bellens

schepen Stefan Verraedt

schepen Pascal Van Nueten

schepen Yoleen Van Camp

burgemeester Mien Van Olmen

Voorzitter bijzonder comité sociale dienstverlening | Welzijn, zorg en gezondheid, sociale 
dienstverlening, sociale economie, sociale huisvesting en woonbeleid, senioren, kinderopvang, 
gezondheid en preventie, gelijke kansen, personen met een handicap, AZH

0479-30 91 41
[i] schepen.peter.bellens@herentals.be

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

Ruimtelijke ordening, openbare werken, groen en milieu, begraafplaatsen

Mobiliteit, middenstand, lokale economie, markten, foren en feesten, dierenwelzijn, sport

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

schepen Jan Michielsen

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

Cultuur en kunstonderwijs, flankerend onderwijsbeleid, bibliotheek en archief, internationale 
samenwerking, jumelages

schepen Patrik De Cat

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

Toerisme, jeugd, monumenten en erfgoed, musea, patrimonium, ICT

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

Financiën, kerkfabrieken, personeel

0497-41 26 99

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

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.

december 2020



Foto: Michiel Vanhoudt

CONTACT

DRINGENDE HULP

Politie, ziekenwagen en brandweer

Antigifcentrum  070-245 245

Gasgeur  0800-65 065

WACHTDIENSTEN

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

Tandartsen  0903-39 969 (1,50 euro/min) 

www.tandarts.be

Huisartsenwachtpost - Nederrij 99  014-22 22 00
www.wachtpostzuiderkempen.be

STADSLOKET - Augustijnenlaan 30  014-28 50 50

Academie voor Beeldende Kunst

Markgravenstraat 89 

014-28 51 55

Academie voor Muziek, Woord en Dans

Hikstraat 28 

014-21 33 05

Belastingen 02-575 82 60

Bibliotheek - Gildelaan 13 014-85 97 50

CardStop  070-344 344

Cultuurcentrum ’t Schaliken - Grote Markt 35  014-21 90 88

Defecten aan de openbare verlichting 0800-6 35 35 

Diftar-informatielijn  0800-97 687

DocStop  00800-2123 2123

Hummeltjeshof - Augustijnenlaan 22  014-23 17 18

Netepark - Vorselaarsebaan 56  014-85 97 10

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

Recyclagepark - Hemeldonk 10  014-85 92 40

Sport, jeugd en evenementen

De Vossenberg, Markgravenstraat 107

014-21 21 86

Stadsarchief - Augustijnenlaan 1  014-21 28 00

Stedelijke Werkplaats - Hemeldonk 8  014-28 50 50

Toerisme Herentals - Grote Markt 35  014-21 90 88

319

Dagopvang CADO Orchidee - Vorselaarsebaan 1 0474-55 09 24

Dienstencentrum Convent2 - Augustijnenlaan 26/1 014-28 20 00

Infopunt senioren - Infopunt dementie

Kringkruidenier - Lierseweg 132  014-80 09 59

Ontmoetingsruimte De Cirkel - Lierseweg 132 014-24 66 93

’t Peeseeke - Lierseweg 132  014-24 66 97

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

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

Ziekenhuis - Nederrij 133 014-24 61 11

Ziekenvervoer (niet dringend)  105

112

STADSDIENSTEN

ANDERE DIENSTEN

ZITDAGEN

Ÿ tweede dinsdag van de maand van 10 tot 12 uur

 

 tel. 02-528 60 09 (tussen 13.30 en 15.30 uur).

Federale overheidsdienst Sociale Zekerheid 

Ÿ Convent2, Augustijnenlaan 26/1 (Oud Moederhuis)

(uitkeringen aan mensen met een handicap)

Ÿ enkel na afspraak: evi.breugelmans@min.soc.fed.be, 

Mobiele Lijnwinkel

Ÿ iedere vrijdag van 8 tot 13 uur 

Ÿ Augustijnenlaan, toegangsweg Delhaize

Ÿ dinsdag 8 december om 20 uur

Ÿ De vergadering verloopt digitaal. U kunt alles live volgen 

via de webcast of YouTube (www.herentals.be/gemeente-

raad).

Gemeenteraad

Ÿ iedere dinsdag van 9 tot 12 uur

Ÿ enkel na afspraak: tel. 03-238 60 34

Vlaams Woningfonds van de Grote Gezinnen 

Ÿ administratief centrum, Augustijnenlaan 30

Fietsbieb

De Fietsbieb is voor onbepaalde duur gesloten wegens de 
coronamaatregelen. Wanneer de Fietsbieb terug opengaat, 
kunt u nakijken op www.fietsbieb.be.

Commissie voor Juridische bijstand

Ÿ iedere maandag van 14 tot 16 uur
Ÿ CAW De Kempen, Hofkwartier 23
Ÿ enkel na afspraak: tel. 014-21 08 08

Ÿ U kunt ook elke werkdag tussen 14 en 16 uur terecht bij 
de Advocatenlijn Turnhout: gsm 0476-36 31 92

december 2020

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



 

ADMINISTRATIEF 
CENTRUM

CC ’T SCHALIKEN 
EN TOERISME

BIBLIOTHEEK GILDELAAN

BIBLIOTHEEK NOORDERWIJK

RECYCLAGEPARK

HUMMELTJESHOF

SPORT, JEUGD EN EVENEMENTEN

STADSARCHIEF

STEDELIJKE WERKPLAATS

MA DI WO DO VR ZA ZO

SOCIALE DIENST

DIENST RECHTSHULP

DIENSTENCENTRUM 
CONVENT2

KRINGKRUIDENIER

ONTMOETINGSRUIMTE DE CIRKEL

COMPUTERLOKAAL ’T PEESEEKE

09.00-12.00
13.30-16.00
17.00-19.30

09.00-12.00 09.00-12.00 09.00-12.00 09.00-12.00

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

09.00-12.00
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

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

09.00-18.00 09.00-16.30 09.00-16.30 09.00-12.00 08.30-14.30

18.00-20.00 14.00-16.00 10.00-12.00

14.00-20.00 14.00-20.00 14.00-20.00 14.00-20.00 14.00-20.00 10.00-16.00

09.00-12.00
13.30-16.00

09.00-12.00
13.30-16.00

09.00-12.00
13.30-16.00

09.00-12.00
13.30-16.00

10.00-14.00

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

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

09.00-11.45
18.00-19.00

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

NETEPARK

OPENINGSTIJDEN STADSDIENSTEN
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11.00-17.00 13.00-17.0013.00-17.00

Gesloten op 25 december en 1 januari

Gesloten op 25, 26 december en 1 januari. 
Op 24 en 31 december open tot 12 uur.

Gesloten op 25, 26 december en 1 januari. 
Op 24 en 31 december open tot 17 uur.

Gesloten op zaterdag 26 december.

Gesloten op 25, 26 december en 1 januari. 
Op 24 en 31 december open tot 12 uur.

Gesloten van 24 tot en met 1 januari.

Gesloten op 25 december en 1 januari. 
Op 24 en 31 december open tot 12 uur.

Gesloten op 25 december en 1 januari.
Op 24 en 31 december open tot 12 uur.

Op 24 en 31 december open tot 12 uur.
Gesloten op 25 december en 1 januari. 

Gesloten op 25 december en 1 januari. 
Op 24 en 31 december open tot 12 uur.

Gesloten op 25 december en 1 januari. 
Op 24 en 31 december open tot 12 uur.

Gesloten op 25 december en 1 januari. 
Op 24 en 31 december open tot 12 uur.

Gesloten van 29 december tot en met 3 
januari

De zwembaden zijn gesloten zolang de huidige coronamaatregelen gelden. De speeltuin is open.

december 2020

Gesloten

Gesloten

Na afspraak

 AFSPRAAK 


