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EXTRA EDITIE
Samen sterk
tegen het coronavirus!

Foto: Michiel Van Houdt

IN DEZE EDITIE

Meer informatie
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ

www.info-coronavirus.be en www.herentals.be/corona
tel. 0800-146 89: voor vragen over gezondheid en openbare orde
tel. 0800-120 33: voor vragen over bedrijven
info-coronavirus@health.fgov.be
www.be-alert.be: abonneer u op BE-Alert voor updates van de federale overheid

English, Français, Español, Arabic? Check www.integratie-inburgering.be/corona-meertalige-info
Ÿ
Ÿ
Ÿ

Contact voor kinderen en jongeren: www.awel.be
In contact met geweld: bel 1712
Vragen over zelfdoding: bel 1813

Volg de stedelijke website en sociale media voor updates.
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VOORWOORD

BUDGET

Beste Herentalsenaren
Ondertussen bevinden we ons al meer dan een maand
in een uiterst bizarre periode. Velen van u werden in
familie of kennissenkring geconfronteerd met een
Covid19- besmetting. Ik kan onmogelijk onder
woorden brengen welke impact dit op u en uw
dierbaren heeft. Vele families werden de afgelopen
weken intense momenten ontnomen. Niet aanwezig
kunnen zijn bij een huwelijk, een geboorte, een
afscheid … maakt de emotionele impact van onze strijd
tegen het virus bijzonder groot. Elke dag ontvang ik
bezorgde berichten of vragen tot steun van ondernemers, mensen in tijdelijke werkloosheid, … We nemen
uw bezorgdheden ter harte.
Om deze coronacrisis adequaat het hoofd te bieden,
bundelden de vijf burgemeesters van Neteland hun
krachten, vanaf dag één van deze moeilijke periode.
Samen doen we maximale inspanningen om de harde,
maar hoognodige maatregelen minutieus uit te rollen
en te handhaven. Dit alles om uw veiligheid, uw
gezondheid, maar ook uw welzijn te verzekeren. We
trachten duidelijkheid te brengen in deze onzekere
tijden en willen u in de eerste plaats informeren en
sensibiliseren: verhinder de verdere verspreiding van
het virus door afstand te houden, hygiënemaatregelen te treffen en enkel essentiële verplaatsingen te doen. Als u kunt, blijf dan thuis! We trachten
ook door gepaste initiatieven de eenzaamheid in deze
quarantaineperiode te milderen.
Samen met ons ziekenhuis, de huisartsen, de hulpdiensten, de woonzorgcentra, thuiszorgdiensten, de
mantelzorgers, ... werken we de klok rond om de crisis
te beheersen. Onze medewerkers van stad en OCMW
en vele vrijwilligers springen bij waar de nood het
hoogst is, dit is onze prioritaire opdracht.

COLOFON

Moeilijke tijden brengt het beste in veel mensen naar
boven. Op het vrijwilligersplatform Herentals Helpt
registreerden zich zeer veel vrijwilligers, bijzonder
dank daarvoor. U mag dus ook gerust hulp vragen.
Voelt u zich niet goed, bent u 65+ of behoort u tot de
risicogroep, vraag hulp. Herentals toont vandaag haar
warm hart. We kunnen rekenen op gedreven zorgverstrekkers en heel veel solidaire Herentalsenaren. Als
burgermoeder kan ik hier alleen maar bijzonder
dankbaar en heel erkentelijk voor zijn.

Administratief centrum
Augustijnenlaan 30
2200 Herentals
info@herentals.be
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WETENSWAARD
Federale maatregelen voorlopig
verlengd tot 19 april
De federale regering heeft de maatregelen om het coronavirus
in te dijken verlengd tot 19 april. Mogelijk komt er nog een
verlenging tot 3 mei. We herhalen de maatregelen
Ÿ
Ÿ
Ÿ

Ÿ
Ÿ
Ÿ

Ÿ

Ÿ

Ÿ
Ÿ

Ÿ
Ÿ

Er geldt een samenscholingsverbod. Enkel gezinnen die
onder hetzelfde dak wonen, zijn een uitzondering.
Iedereen is verplicht om thuis te blijven.
Werk thuis. Uw werkgever moet dit mogelijk maken. Waar
dat niet kan, moet het bedrijf er voor zorgen dat werknemers de sociale afstand kunnen bewaren.
Alle recreatieve activiteiten zijn geannuleerd en alle
recreatieve locaties zijn gesloten.
Cafés en restaurants zijn gesloten. Afhaling en levering van
voedsel is toegestaan.
U mag enkel essentiële verplaatsingen doen. Dat zijn
verplaatsingen naar het werk, de bank, apotheek, post,
voedingswinkel of dokter. Ook tanken blijft mogelijk. Enkel
noodzakelijke reizen naar het buitenland zijn toegestaan.
Voedingswinkels, supermarkten, apotheken, krantenwinkels en dierenvoedingswinkels blijven open. Nachtwinkels
blijven open tot 22 uur. Hamsteren is dus niet nodig.
De toegang tot supermarkten wordt beperkt tot één
persoon per 10 vierkante meter en een tijdsduur van 30
minuten per klant.
Openbare markten en niet-essentiële winkels zijn gesloten.
Lichaamsbeweging blijft mogelijk en wordt aangeraden. U
mag joggen, fietsen en wandelen, met uw familie of met
maximaal één vriend. Andere vormen van recreatie zijn
niet toegestaan. U leeft altijd de sociale afstand na. U mag
de auto niet gebruiken om naar de recreatieve bestemming te rijden.
Het openbaar vervoer blijft rijden. Reizigers moeten 1,5
meter afstand van elkaar kunnen houden.
Scholen en crèches blijven open, maar er is enkel opvang.

De politie controleert en schrijft boetes uit.

Recyclagepark opnieuw open
Het recyclagepark is sinds dinsdag 7 april opnieuw open. Dat
gebeurt onder strikte richtlijnen en veiligheidsvoorschriften,
en op afspraak. Het recylagepark is open van maandag tot
vrijdag van 8 tot 12 uur en van 13 tot 16 uur. U mag enkel op het
recyclagepark als u een afspraak hebt. Hiervoor surft u naar
www.herentals.be/recyclagepark of belt u naar het stadsloket
(014-28 50 50).
Asbest en eterniet kunnen niet binnengebracht worden. Ook
de containers van de Kringwinkel zijn niet open. We vragen u
ook om enkel naar het recyclagepark te komen voor afval dat
dringend weg moet. Stel uw bezoek dus zo lang mogelijk uit.
We vragen u om uw afval vooraf goed te selecteren, zodat uw
bezoek aan het recyclagepark snel kan afgehandeld worden.
Enkel zo kunnen we lange wachtrijen vermijden. We vragen u
ook om alleen te komen.

Welke stadsdiensten zijn open?
De medewerkers van stad en OCMW blijven volop werken, aan
de balies van essentiële diensten, maar ook van thuis uit, of
met respect voor de sociale afstand. Het woonzorgcentrum
Sint-Anna en het Hummeltjeshof blijven open. Het woonzorgcentrum mag echter geen bezoek ontvangen.
Het stadsloket, de thuiszorgdiensten in Convent2, de sociale
dienst van het OCMW en de stedelijke werkplaats blijven
open. Bel vooraf om zeker te zijn dat u mag langskomen.
Stadsloket: tel. 014-28 50 50
Ÿ Dienstencentrum Convent2: tel. 014-28 20 00
Ÿ Sociale dienst OCMW: tel. 014-24 66 66
Ÿ Magazijn en recyclagepark: tel. 014-28 50 50

Ÿ

U kunt ook het e-loket gebruiken op www.herentals.be/
e-loket. Hier kan u op elk moment terecht voor adreswijzigingen, signalisatievergunningen, aanvragen van geboorteakten,
… en bent u zeker van een snelle en efficiënte afhandeling van
uw aanvraag.

Afspraken met de politie enkel mogelijk op hoofdkantoor
Wegens maatregelen in de strijd tegen het coronavirus kunt u momenteel niet terecht in de politieposten van Olen,
Grobbendonk, Herenthout en Vorselaar. U kunt wel, na afspraak, terecht op het hoofdcommissariaat van de politie
Neteland aan Beukelaer-Pareinlaan 3 in Herentals. Een afspraak maken doet u via de site van de politie Neteland of via tel.
014-24 42 00. Voor dringende politiehulp belt u 101. De politie houdt in iedere gemeente toezicht op het naleven van de
opgelegde coronamaatregelen.
https://www.politie.be/5369/vragen/aangifte/hoe-aangifte-doen-of-contact-te-nemen

4

extra editie - coronamaatregelen

Stuur een kaartje
Sla ook eens een praatje met uw buur vanop afstand, bel een vriend of
familielid op, zet uw favoriete muziek op of stuur briefjes, foto's of
video's naar mekaar. Bij bpost kunt u tien gratis kaartjes online
versturen naar mensen die u graag ziet. Kortom: gebruik uw energie
positief. Dit verlicht stress en houdt u mentaal gezond, iets wat niet
mag onderschat worden in deze uitzonderlijke omstandigheden.
De bewoners van woonzorgcentra mogen al een tijdje geen bezoek
ontvangen. Om hen een hart onder de riem te steken kunt u een mooi
gedicht, een leuke tekst of gewoon enkele warme woorden sturen. De
adressen zijn:
Ÿ
Ÿ
Ÿ

WZC Vogelzang, Vogelzang 1, 2200 Herentals
WZC Bremdael, Ernest Claesstraat 54, 2200 Herentals
WZC Sint Anna, Vorselaarsebaan 1a, 2200 Herentals

De laatste weken stroomden de kaartjes binnen. De bewoners van de
woonzorgcentra vragen dan ook om iedereen hartelijk te danken, en
hopen dat er nog veel berichten bij mogen komen.

Stel uw bezoek aan de huisarts of het
ziekenhuis niet uit
We merken dat mensen soms niet naar hun huisarts of het ziekenhuis
durven bellen, zeker wanneer ze andere verschijnselen dan die van
corona hebben. Stel echter uw bezoek aan de dokter of het ziekenhuis
niet uit, ook wanneer u iets anders dan corona zou hebben. Dankzij de
samenwerking tussen huisartsen en AZ Herentals zitten er geen
corona-patiënten in de wachtzaal van uw huisarts of de spoeddienst.

Een gezonde geest in een gezond lichaam
Binnenblijven is de boodschap. Toch is beweging van groot belang. Als
u zich goed voelt, ga dan dagelijks even buiten voor wat frisse lucht.
Neem de veiligheidsvoorschriften in acht. Houd 1,5 meter afstand en
beperk het gezelschap tot uw gezinsleden of één extra persoon. Wilt u
met de hond gaan wandelen, dat kan. Wist u dat de nieuwe hondenlosloopweide aan de Hellekens open blijft?

Last van stress?
Conflicten in het gezin?
Merkt u toch dat u angstig wordt of stress hebt? Mist u sociaal contact
of zijn er conflicten in uw gezin? We geven vijf tips om hiermee om te
gaan:
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ

Zorg voor structuur, voor uzelf en voor elkaar. Doe dingen samen
maar neem ook tijd voor uzelf.
Uit uw gevoelens als u boos wordt. Spreek ze uit, schrijf ze neer of
laat kinderen tekenen.
Bespreek spanningen en conflicten, zoek samen oplossingen.
Druk even op de pauzeknop als u de controle verliest. Adem diep
in en uit, ga even naar buiten. Neem afstand op een veilige plek.
Zoek steun of hulp bij vrienden en familie die u vertrouwt. Zoek
desnoods professionele hulp op 1712 of 0800-14 689

In financiële problemen?
Maak een afspraak bij de sociale dienst
Komt u door de coronamaatregelen in financiële problemen? Dan
maakt u best een afspraak met de sociale dienst. U kunt bij de sociale
dienst terecht voor dringende steun, problemen bij het betalen van
rekeningen of voor boodschappen, problemen met schuldeisers,
energiefacturen, ziekenhuisfacturen, … Ook als u dakloos dreigt te
worden, kunt u langsgaan bij de sociale dienst. De sociale dienst werkt
tijdens de coronacrisis zoveel mogelijk telefonisch. Enkel crisissituaties of vragen die telefonisch niet mogelijk zouden zijn, worden aan
het loket verder geholpen. Tijdens de openingsuren kunt u ook uw
budgetmeter opladen. We proberen dit tot het minimum te beperken
om wachtrijen te voorkomen.
Meer informatie: sociale dienst, tel. 014-24 66 66,
infoocmw@herentals.be
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WETENSWAARD
Voedselbedeling opnieuw van start

Gratis juridisch advies

De Kringkruidenier zelf blijft gesloten, maar de voedselbedelingen
van de Kringkruidenier gaan gewoon door. Er staat nog een voedselbedeling gepland op 16 en 30 april. De voedselbedeling gebeurt
voorlopig niet meer door de vrijwilligers, aangezien zij tot de risicogroep van ouderen behoren. De medewerkers van de Kringkruidenier
doen de bedeling nu zelf. Die zal gebeuren op afspraak. U krijgt vooraf
een telefoontje en uw producten liggen gewoon klaar in een pakketje.

Sinds 16 maart zijn de wekelijkse raadplegingen van de gratis
advocaat in het stadsloket geschorst als preventieve maatregel tegen
het coronavirus. De nood aan dringend juridisch advies blijft echter
onverkort bestaan.

www.herentals.be/kringkruidenier

Hamsteren is niet nodig
Hamsteren is niet nodig. Voedingswinkels, supermarkten, apotheken,
krantenwinkels en dierenvoedingswinkels blijven open. Nachtwinkels
mogen open blijven maar slechts tot 22 uur.
De toegang tot supermarkten is wel beperkt tot één persoon per 10
vierkante meter en een tijdsduur van 30 minuten per klant.
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De Commissie voor Juridische Bijstand heeft daarom beslist om
telefonisch advies te organiseren voor dringende juridische vragen. U
kunt elke werkdag tussen 14 en 16 uur een advocaat bellen op gsm
0476-36 31 92. Dit advies is gratis en enkel bedoeld voor vragen die
het einde van de coronacrisis niet kunnen afwachten.
De dienst rechtshulp van het OCMW is bereikbaar op tel. 014-24 66 66
op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 9 tot 12 uur en van
14 tot 16 uur, en op maandag van 18 en 19 uur. U kunt uw vragen ook
mailen naar rechtshulp@ocmwherentals.be.

ONDERNEMER
Steun onze ondernemers, winkel lokaal!

#samenlokaal

De sluiting van niet-voedingswinkels en
horecazaken heeft niet alleen op u als
bewoner een grote impact, maar zorgt
ook voor onzekerheid bij onze ondernemers. In deze moeilijke tijden wil het
stadsbestuur samen met de vzw
Handelshart Herentals alle inwoners
oproepen om zoveel mogelijk in lokale winkels te kopen. Op
www.handelshart.be/shoponline staat een overzicht van Herentalse
horecazaken die afhaalmaaltijden en thuisbezorging aanbieden, of
die nu al een online-aanbod hebben. Zo kunt u, veilig van bij u thuis,
online shoppen in uw favoriete Herentalse handelszaken.

Het zijn bijzondere tijden en dat vergt bijzondere initiatieven. RTV
stelt aan lokale ondernemers daarom gratis webbanners ter beschikking. Op die manier willen ze lokale ondernemers een hart onder de
riem steken. Lokale ondernemers met niet meer dan 20 werknemers
kunnen zich online aanmelden via www.rtv.be/samenlokaal.

Ook zorgen het stadsbestuur, vzw Handelshart Herentals en UNIZO
Neteland voor een aanbod van online-opleidingen om alle ondernemers die nog geen webshop hebben, mee te krijgen in het online
verhaal. Zo kunnen ze hun omzet nu al mee opkrikken, en doen ze aan
klantenbinding tegen de dag dat de deuren van de winkels weer open
gaan.

Wilt u onze Herentalse handelaars ondersteunen?
Shop dan lokaal online!
Of bent u een handelaar en uw webshop staat er niet tussen? Wilt u
een corona-affiche tegen uw raam? Ontvangt u graag de Handelshartnieuwsbrief? Laat het ons weten via info@handelshart.be.
Check handelshart.be/shoponline

Zorg voor uw werknemers
Tijdens de coronacrisis bent u als werkgever verantwoordelijk voor de
veiligheid, hygiëne en persoonlijke beschermingsmiddelen van uw
werknemers. De stad en het OCMW stellen alles in het werk om hun
werknemers veilig te laten werken. We verwachten deze inspanning
ook van onze ondernemers.

De marktkramers zeggen hallo!
De marktleiding en de markthandelaars van onze openbare markten
wensen iedereen een goede gezondheid! Wij hopen om iedereen
spoedig opnieuw te mogen ontmoeten op onze openbare markten.
De markthandelaars doen er alles aan om klaar te staan, van zodra we
opnieuw onze markten mogen organiseren. Hou jullie marktkar zeker
klaar voor een nieuwe start, ons karretje staat alvast ongeduldig te
wachten!

Hinderpremie ondernemingen
Ondernemers die hun zaak moeten sluiten, kunnen een eenmalige
premie aanvragen van 4.000 euro. Dat geldt ook voor foorkramers,
non-food, marktkramers en ambulante handelaars in non-food.
Wanneer u na 21 kalenderdagen uw zaak nog moeten sluiten, krijgt u
een vergoeding van 160 euro per dag. Als zelfstandige in bijberoep
komt u enkel in aanmerking als u, omwille van de hoogte van uw
beroepsinkomen, gelijkaardige sociale bijdragen betaalt zoals een
zelfstandige in hoofdberoep. Wanneer u technisch werkloos wordt,
mag u uw bijberoep blijven uitoefenen.
Extra belangrijk is de toekenning van de hinderpremie per bedrijf,
met een maximum van vijf vestigingen.
Horecazaken die hun verbruikszaal moeten sluiten behouden de
volledige premie van 4.000 euro wanneer ze afhaalactiviteit organiseren. Bedrijven die open blijven, maar toch omzetverlies doen, kunnen
een premie aanvragen van 3.000 euro.
Meer informatie: Vlaams Agentschap voor Innoveren en
Ondernemen, info@vlaio.be, via WhatsApp of telefoon op 0800 20
555 (gratis nummer).

Extra ondersteuningen bovenop de
hinderpremie
Zelfstandigen in hoofdberoep die hun activiteit moeten stopzetten,
kunnen tot 12 maanden lang een financiële uitkering ontvangen.
Deze maatregel kan worden toegepast wanneer de onderneming zijn
activiteit minstens zeven dagen onderbreekt. U moet het overbruggingsrecht aanvragen bij uw sociaal verzekeringsfonds voor het einde
van het tweede kwartaal dat volgt op het kwartaal waarin u de
zelfstandige activiteit hebt stopgezet.

Nieuwsbrief handelaars
Hebt u nog geen nieuwsbrief van Handelshart ontvangen, laat het ons
dan weten via www.handelshart.be/handelaar.
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MONDMASKERS
Een mondmasker en handschoenen:
is dat nodig?
Neen, u moet geen mondmasker en handschoenen dragen als u
buiten komt. Dit kan u zelfs een vals gevoel van veiligheid geven. Om
gezond te blijven en de verspreiding van het virus tegen te gaan, kunt
u beter zo veel mogelijk thuis blijven, regelmatig uw handen wassen
en minstens 1,5 meter afstand van elkaar houden.
Mondmaskers zijn wel belangrijk voor mensen die ziek zijn en voor
zorgverleners. Het stadsbestuur volgt de voorschriften van de
federale overheid en de wereldgezondheidsorganisatie en roept alle
inwoners op solidair te zijn met onze zorgverstrekkers. Zij hebben nu
de grootste noden en moeten absolute voorrang krijgen op een
schaarse wereldmarkt.

Wilt u zelf mondmaskers maken?
U mag zelf ook mondmaskers maken. Deze kunnen gebruikt worden
door begeleiders in crèches, scholen of gezinsleden van besmette
personen. Hanteer het naaipatroon van FOD Volksgezondheid. Op
www.maakjemondmasker.be vindt u een handleiding.
Was uw handen zo vaak mogelijk en stop de mondmaskers in een
afsluitbare zak (bv. diepvrieszakjes). Lever de mondmaskers vervolgens af bij het stadsloket. Bel even vooraf om zeker te zijn dat u langs
kan komen. De maskers worden na inlevering vijf dagen in afzondering geplaatst en pas verspreid wanneer ze voor 100 procent veilig
zijn.
Ondertussen zijn er 120 mondmaskers binnengebracht. Maar we
weten dat er veel meer gemaakt zijn en dat die rechtstreeks bij
mensen terecht zijn gekomen die ze nodig hebben. Bedankt!

Hebt u medische mondmaskers in
voorraad? Breng ze binnen!
Heel wat bedrijven beschikken over FFP2- of FFP3-mondmaskers die
CE-gekeurd zijn. Het gaat om garages, schilderbedrijven, bouwfirma's, chemische bedrijven, … die deze maskers nodig hebben voor
hun werkzaamheden.
De stad doet een oproep aan deze bedrijven om deze maskers binnen
te brengen op het onthaal van de stad en ze te schenken aan de
medische sector in de strijd tegen het coronavirus. Lever de mondmaskers af bij het stadsloket. Bel even vooraf om zeker te zijn dat u
langs kan komen.

Afleverpunt mondmaskers
stadsloket
Augustijnenlaan 30
2200 Herentals
Eerst bellen naar 014-28 50 50
8
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Materiaal nodig als zorgverleners?
Bent u een professionele zorgverlener, of een zorgbedrijf, en hebt u de
volgende weken nood aan bepaald materiaal in de strijd tegen COVID19? Denk bijvoorbeeld aan geneesmiddelen, mondmaskers, intubatiemateriaal, beademingstoestellen en onderdelen, ontsmettingsmiddelen, COVID-detectiesets, handschoenen, beschermende
kleding, beschermbrillen,...?
U moet uw behoeften doorgeven aan de federale overheid. Dat kan
via een webformulier. Langs deze weg kunt u informeren naar de
beschikbaarheid van bepaalde goederen. Ook kunnen de behoeften
van alle zorgverleners in ons land op deze manier gecentraliseerd
worden, waardoor vraag en aanbod sneller op elkaar afgestemd
kunnen worden.
Surf naar:
https://apps.digital.belgium.be/forms/show_/covid/request/latest?
lng=nl

HERENTALS HELPT

PAASKERMIS

#BedanktHerentals

Buurtzorg

Het stadsbestuur wil alle zorgpersoneel, winkelpersoneel en ander
personeel dat nog aan het werk is, vrijwilligers én ook onze eigen
werknemers van harte bedanken. We beseffen dat u momenteel in
moeilijke omstandigheden werkt, maar met de vele solidariteitsacties laten we zien dat we een warme stad zijn.

In deze tijd dragen buren graag extra zorg voor elkaar. Stop gerust een
briefje bij hen in de brievenbus om te laten weten dat u hun hulp kunt
gebruiken. Weet u niet goed hoe u aan zo'n briefje moet beginnen?
Bel dan even met het Stadsloket (tel. 014-28 50 50) en we bezorgen ze
u. Bent u gezond en wilt u uw buren graag een handje helpen? Ook dat
kunt u laten weten met een briefje of een kaartje. U kunt zich ook
registreren als vrijwilliger via www.herentals.be/herentalshelpt of
014-28 50 50.

Hulp nodig?
Reeds 350 stads- en dorpsgenoten registreerden zich op het vrijwilligersplatform Herentals Helpt. Zij staan klaar om voor u naar de winkel
of de apotheker te gaan, eten te brengen, de hond uit te laten, een
babbeltje te slaan via de telefoon, ... U belt naar het nummer 014-28
50 50 (tussen 9 en 16 uur) en de stad zoekt de juiste vrijwilliger voor u.

Ik wil helpen!
Wilt u boodschappen doen voor een oudere buur, de hond uitlaten,
naar de apotheek gaan, koken, telefoneren met iemand die zich
eenzaam voelt, … Laat het ons vandaag nog weten! Surf naar
www.herentals.be/herentalshelpt of bel naar 014-28 50 50.

Bent u ziek? Blijf thuis!
Indien u niet tot de risicogroepen (chronisch zieken en ouderen)
behoort en thuis kan blijven, is het niet noodzakelijk om uw
huisarts, de huisartsenwachtpost of het ziekenhuis te bellen.
Thuisblijven en uitzieken is de oplossing.
Ÿ Indien u aan het werk bent, dan belt u uw huisarts op. Deze
overloopt met u de klachten en risicofactoren en beslist op basis
hiervan om een doktersattest te verlenen. Dit attest kan via e-mail
bezorgd worden of door een gezond persoon afgehaald worden.
Ÿ Indien u tot de risicogroepen behoort of uw klachten nemen
ernstig toe (bijvoorbeeld ademhalingsmoeilijkheden of hoge
koorts), belt u uw huisarts of de huisartsenwachtpost op. Zij
bekijken met u welke maatregelen getroffen moeten worden. De
huisartsenwachtpost is van vrijdagavond 19 uur tot maandagochtend 8 uur bereikbaar op tel. 014-22 22 00.

Ÿ

2020

De medewerkers en vrijwilligers van Convent2 bellen al enkele weken
hun bezoekers op met de vraag of ze hulp nodig hebben. Slechts één
op de twintig senioren zegt extra hulp nodig te hebben. Dat betekent
dus dat negentien van de twintig senioren door hun familie of buren
worden ondersteund. Herentalsenaren hebben dus duidelijk een
groot sociaal gevoel en zoeken zelf mogelijkheden om contact te
blijven houden met senioren, bijvoorbeeld met een telefoontje of via
Skype. Wilt u zelf ook regelmatig een telefoontje ontvangen, bel dan
naar tel. 014-28 20 00 en laat het ons weten.

Bib verdeelt kranten voor woonzorgcentra
De bib heeft elke dag een massa kranten in huis. Maar door de sluiting
worden die nu niet gelezen. De bib ging daarom op zoek naar nieuwe
lezers voor deze kranten. De inwoners van de drie woonzorgcentra
van Herentals waren maar al te blij om de kranten te mogen ontvangen. We wensen hen veel leesplezier.

Paaseitjes voor de woonzorgcentra
VBS De Wegwijzer uit Morkhoven bestelde in januari al paaseieren
voor al hun kinderen. Deze werden in februari geleverd. Nu de
scholen gesloten zijn, kan de school de paaseieren niet meegeven aan
de kinderen. Samen met de stad gingen ze op zoek naar een oplossing.
De paaseieren zijn door de stadsdiensten geleverd aan de drie
woonzorgcentra van Herentals.
Bedankt!

Ga niet zelf naar de winkel of de apotheker als u ziek bent! Blijf thuis
en besmet geen andere mensen. Er staan veel vrijwilligers klaar om u
te helpen. Aarzel niet om hulp te vragen!

Een zorgpas voor onze zorgverleners
De stad heeft een zorgpas gemaakt voor onze zorgverleners. De
zorgpassen zijn ondertussen uitgedeeld aan dokters, apothekers,
thuiszorg- en rusthuispersoneel. Hebt u geen zorgpas ontvangen,
maar hebt u daar recht op, laat het ons weten via info@herentals.be.
Staat u in de rij van de supermarkt of bij de apotheker en toont
iemand de zorgpas? Geef deze persoon dan voorrang. Zo verliezen zij
geen tijd en kunnen zij verder levens gaan redden.
extra editie - coronamaatregelen
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BLIJF IN UW KOT
Het grootste terras van Neteland

Doe mee aan de berenjacht!

Yes, het terrasjesweer komt eraan! Normaal volgt er op een eerste
zonnige lentedag een ware Exodus richting al de beschikbare terrasjes
in de stad. Het coronavirus houdt ons echter allen thuis in ons kot.
Maar dat wil niet zeggen dat we bij de pakken moeten blijven zitten
natuurlijk.

De “blijf in uw kot”-maatregel is superbelangrijk. Maar in uw eigen
buurt een wandeling maken, dat kan wel. Al vinden kinderen dat
misschien niet altijd even leuk. Maar als ze in de buurt op berenjacht
kunnen gaan, dan wordt het direct al een pak plezanter! Zet dus een
beer voor uw raam en bezorg de kinderen uit de buurt een beetje
actie tijdens hun wandelingetjes. Beren spotten: simpel en tof!
Hebben jullie er al gevonden in Herentals? Laat het ons zeker weten
op onze Facebookpagina!

Daarom deze warme oproep. Tover uw eigen terras om tot een privéoase en geniet van het eerste lentezonnetje! Hebt u geen terras, doe
dan uw voordeur open en maak het uzelf gemakkelijk. Hebt u geen
voordeur, open dan uw raam, poot er wat stoelen neer en hef het glas.
Hoe meer mensen op zichzelf een terraske doen, hoe groter het
grootste terras van Neteland zal worden. Belangrijk is uiteraard dat u
het in uw eigen kot doet, helaas zonder andere gasten dan uw eigen
gezin. U mag dus niemand uitnodigen. En wie weet is er wel wat plaats
voor wat afhaalversnaperingen van een lokaal restaurant, traiteur,
frituur of zelfs een BBQ!
Naar een origineel idee van Bram Van Dyck uit Herenthout

De afhaalbib
De bibliotheek heeft sinds kort een afhaalbib in Herentals en
Noorderwijk. U reserveert uw boeken via een formulier op de website
van de bib. Ondertussen hebben al ongeveer 500 mensen gebruik
gemaakt van dit initiatief. Kijk zeker de online catalogus na of de door
u gewenste materialen aanwezig zijn. Als u niet online kunt, dan mag
u op weekdagen tussen 14 en 19.45 uur telefonisch reserveren op
014-85 97 50. Alle info vindt u op herentals.bibliotheek.be.

Op zoek naar een leuke wandeling
Herentals kent heel wat trage verbindingspaadjes. De stad liet ze de
voorbije jaren inventariseren door het Regionaal Landschap Kleine en
Grote Nete met behulp van een heel aantal enthousiaste inwoners. U
vindt deze trage wegen nu op een onlinekaart. In deze coronatijden is
een wandeling over de trage wegen een verademing en echt de
moeite waard. We vragen u wel om anderhalve meter afstand te
bewaren tegenover andere wandelaars. Op sommige plaatsen is het
pad te smal, maar ziet u wel het einde van het pad. U geeft dan best
voorrang als u ziet dat er iemand op het pad is.
www.herentals.be/trage-wegen

Beiaardier speelt live
Stadsbeiaardier Koen Van Assche speelt de volgende weken twee
keer per week op de beiaard van de Lakenhal: op woensdag en
zaterdag van 15 tot 16 uur. Zet gerust uw ramen en deuren open om
de hemelse klanken binnen te laten.
Koen Van Assche is stadsbeiaardier van Herentals, Lier, Turnhout en
Antwerpen. Ook vormt hij een beiaardduo met Anna Maria Reverté,
de beiaardier van Barcelona. Hij is tevens voorzitter van de Beiaard
Wereld Federatie en is leerkracht beiaard aan de Koninklijke
Beiaardschool in Mechelen en aan de academies van Puurs en Lier.

10

extra editie - coronamaatregelen

Save the summer!

Blijf (in uw kot) sporten!

Hoe zit dat met de zomer? De stad is volop bezig met de voorbereiding
van de sport- en speelkampen voor kleuters, kinderen en jongeren.
De inschrijvingen voor deze kampen starten op maandag 4 mei.

Een gezonde geest in een gezond lichaam? Volg
www.facebook.com/sportenjeugd.herentals en post uw leukste
beweegfoto's en -filmpjes. U maakt kans op een van de leuke prijzen.
Bovendien geven we de komende weken ook leuke beweegtips voor
jong en oud. Houd zeker de Facebookpagina in het oog!

De sportkampen voor kinderen van de lagere en middelbare school
vinden plaats van 6 tot 17 juli en van 27 juli tot 14 augustus. Kleuters
geboren in 2015 en 2016 kunnen bij de sportkampen terecht van 6 tot
10 juli, van 27 tot 31 juli en van 10 tot 14 augustus.

Advies nodig? Schakel de Bewegen Op Verwijzing-coach in! Zij zoekt
samen met u naar simpele manieren om meer te bewegen. Normaal
verwijzen huisartsen hun patiënten die niet genoeg bewegen door
naar zo'n coach.

Kinderen geboren tussen 2006 en 2015 kunnen deze zomervakantie
komen meespelen bij speelpleinwerking De Sjallekes en speelpleinwerking NoMo. De Sjallekes opent zijn deuren in basisschool De
Wijngaard van 6 juli tot 7 augustus en van 17 tot 21 augustus.
Speelpleinwerking NoMo vindt plaats van 20 tot 31 juli in basisschool
De Wegwijzer (Rode Leeuwstraat 14) in Morkhoven en van 10 tot 28
augustus in de KLJ-lokalen van Noorderwijk.

Maar aangezien onze huisartsen zich nu focussen op meer dringende
zaken, is die verwijzing tijdelijk niet nodig. Lijkt dit u wel wat? Neem
contact op met een Bewegen Op Verwijzing-coach. Het spreekt voor
zich dat de coaching nu niet face to face gebeurt, maar via de telefoon
of beeldbellen.

Er zijn ook nog sportkampen van Neteland en een G-sportdag in
Vorselaar.

Meer informatie: www.bewegenopverwijzing.be,
herentals@bewegenopverwijzing.be of gsm 0493-99 43 94

Meer informatie: www.herentals.be/vakantie

extra editie - coronamaatregelen
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BLIJF IN UW KOT
Boke Hertals in uw kot

Op zoek naar gezonde recepten?

Cultuurcentrum 't Schaliken brengt Boke Hertals naar u thuis. Zorg
zelf voor brood en beleg en wij zorgen voor een voorstelling met een
lokale topper. Wij verwachten u om de twee weken om 12.15 uur
achter uw scherm voor Boke Hertals in uw kot. De concerten vinden
plaats op dinsdag 7 en 21 april, en 5 en 19 mei. Via de Facebookpagina
van 't Schaliken kunt u het optreden live volgen van bij u thuis.

Op zoek naar een lekker, gegarandeerd gezond recept? Op zekergezond.be vindt u meer dan 1.000 gezonde, eenvoudige én lekkere
recepten. 'Zeker Gezond' is een praktisch hulpmiddel, gebaseerd op
de voedingsdriehoek. Zeker Gezond is een initiatief van het Vlaams
Instituut Gezond Leven in samenwerking met het Agentschap Zorg en
Gezondheid en PIO (Programma Innovatieve Overheidsopdrachten).
Op zoek naar gezonde ingrediënten? In Herentals, Noorderwijk en
Morkhoven vindt u heel wat boeren die hun verse groenten nog altijd
aanbieden, ofwel online, ofwel in een winkeltje op hun boerderij.
Zeker de moeite !

Neteland schrapt activiteiten
tot einde mei
De gemeenten van het Neteland hebben beslist alle eigen evenementen en activiteiten tot einde mei te annuleren. Concreet gaat het voor
Herentals op dit moment om de veeprijskamp, de opening van het
toeristisch seizoen, In de ban(d) van de fiets en 75 jaar bevrijding.
Voor de voorstellingen in het cultuurcentrum en de opening van het
Netepark wachten we de federale maatregelen af.

Foto: De Milieuboot

Steek dit kaartje in de brievenbus van een oudere of hulpbehoevende buur.
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WAT DOET DE STAD
De afgelopen weken was het alle hens aan dek voor de stadsdiensten.
Alle gezonde medewerkers van stad en OCMW zorgen er voor dat
onze inwoners de juiste dienstverlening krijgen in deze moeilijke
tijden. De expert noodplanning, de crisiscel en de veiligheidsdiensten staan dag en nacht klaar om de crisis op te volgen.
Om vraag en aanbod van hulpvragen op
elkaar af te stemmen, lanceerde
Convent2 het platform Herentals Helpt.
De voorbije weken registreerden maar
liefst 350 vrijwilligers zich via deze
website. De vrijwilligers worden ingezet
voor vanalles en nog wat. Zelfs kinderen
helpen door een mooie tekening te
maken voor de bewoners van de
woonzorgcentra.

Leerkrachten van de Stedelijke Academie voor Muziek, Woord en
Dans laat hun leerlingen niet in de kou staan. Ze geven les via het
internet!
Twee vergaderzalen in het administratief centrum werden omgebouwd tot callcenter voor de huisartsen. De dienst ICT zorgde voor
een speciaal netwerk van computers met internetaansluiting en
telefoons. Zij volgen dagelijks het aantal oproepen op om de werking
snel te kunnen aanpassen. Het call center wordt in de week, het
weekend en op feestdagen mee bemand door stadsmedewerkers en
vrijwilligers.

De communicatiedienst probeert alle inwoners te informeren over
de coronacrisis. Dit gebeurt vooral via de website en sociale media.
Om ook mensen te bereiken die niet online zijn, maakten we twee
bewonersbrieven en deze Stadskrant op. De collega's van de
stedelijke werkplaats zorgden ervoor dat deze 13.500 brieven en de
Stadskrant in een mum van tijd in alle brievenbussen van Herentals,
Noorderwijk en Morkhoven zaten.
Veel mensen naaien thuis mondmaskers en brachten deze binnen op
de stedelijke werkplaats en het stadsloket. De maskers kunnen
gebruikt worden door begeleiders in crèches, scholen of gezinsleden
van besmette personen.
In AZ Herentals worden de patiënten opgevangen in de triagepost.
Die werd de eerste week bemand door onze collega's Liselotte en
Jente van de dienst omgeving. Voor de andere data hebben we
beroep kunnen doen op vrijwilligers die zich hadden aangemeld op
herentals.be/herentalshelpt.
VTM Nieuws stuurde een drone over Herentals en maakte heel toffe
beelden, onder andere van collega's op het dak van de stedelijke
werkplaats en het administratief centrum. Het lange wachten werd
beloond.

Ook het WZC Sint-Anna en het Hummeltjeshof leveren schitterend
werk in moeilijke tijden. Veel collega's werken deze dagen van thuis
uit. Om het veilig te houden voor de collega's die dit niet kunnen, blijft
ook de dienst facility op post. Zij zijn druk in de weer met het ontsmetten van bureaus, klinken, trapleuningen, ...
In De Vossenberg en het Netepark maken de collega's van de
gelegenheid gebruik om het materiaal te reorganiseren, de muren
een fris laagje verf te geven en reparaties uit te voeren. Goed bezig!
Alle collega's duimen samen voor een goede afloop van deze crisis.

Kinderopvang en leerondersteuning
De scholen zorgen tijdens de paasvakantie voor opvang van kinderen
waarvan ouders in cruciale sectoren werken en kinderen uit kwetsbare gezinnen. Hebt u hier nood aan? Neem dan contact op met de
school. Hebt u specifieke opvangproblemen? Of is het voor uw
kinderen moeilijk om thuis schoolwerk te maken, bijvoorbeeld
omdat u geen computer of geen internet hebt, laat het dan weten via
tel. 014-28 50 50 of www.herentals.be/meldpunt-scholen.
extra editie - coronamaatregelen
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SCHEPENCOLLEGE
Wilt u de burgemeester of de schepenen spreken, dan kunt u hen telefonisch of per mail bereiken.
De spreekuren zijn door de corona-maatregelen 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 Peter Bellens
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
[i] schepen.peter.bellens@herentals.be
0479-30 91 41
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