
Maandblaadje september 2020

Convent2 - Augustijnenlaan 26/1 - 2200 Herentals
014-28 20 00 of dienstencentrum@herentals.be

Je mag je altijd inschrijven op de 
wachtlijst van onze cursussen of 
activiteiten. Volg het nieuws op 
www.herentals.be/convent of haal in 
het dienstencentrum het activiteiten-
boekje 2020-2021 op. 

Toch blijven we positief en bereiden 
we ons voor zodat jullie snel de 
draad weer kunnen oppikken.

Het nieuwe werkingsjaar 
2020-2021 en Covid-19

Het is moeilijk te voorspellen of het 
coronavirus nog zal opflakkeren dit 
najaar. We weten dus niet welke 
gevolgen dit zal hebben op onze 
cursussen en activiteiten. 

Eerste mantelzorgcafé

Dinsdag 15 september - 19 u - in Convent2

Samen met de ziekenfondsen, de familiegroep 
(jong)dementie en Samana organiseert Convent2 
in 2020 vier mantelzorgcafés. Het eerste thema 
is “Een overzicht van de financiële voordelen voor 
de mantelzorger” door Nathalie De Smedt van de Voorzorg. Alle man-
telzorgers zijn welkom. We werken telkens rond een thema, wisselen 
ervaringen uit en maken tijd voor elkaar. 
Inschrijven via 014-28 20 00 of dienstencentrum@herentals.be



Thuiszorg - iets voor jou?

Convent2 heeft een uitgebreide 
brochure over alle thuiszorgdiensten 
en dienstverlening van het 
dienstencentrum. Het boekje bevat 
info over vervoer, dienstverlening 
aan huis, dagopvang, huisbezoeken, 
premies en tegemoetkomingen, 
pensioen, activiteiten, dementie en 
veel meer. 

Je kunt de brochure downloaden 
van  of www.herentals.be/convent
ophalen in Convent2.

Coronamaatregelen

Zolang de veiligheids-
maatregelen voor 
Covid19 gelden, moet 
je tijdens de voet-
verzorging een 
mondmasker dragen.

Kostprijs

Ben je nieuwe klant?

Schrijf je in bij maatschappelijk 
werker Min Haemhouts. Maak een 
afspraak via 014-28 20 00.

60-plussers die in Herentals wonen 
kunnen terug terecht in Convent2 
voor voetverzorging. Als je niet in 
Convent2 geraakt, kan de pedicure 
op huisbezoek komen.

Bel 0476-33 31 07 of  mail 
huysmansilse@hotmail.com

Ben je al klant van onze dienst 
voetverzorging? 
Maak rechtstreeks een afspraak 
met Ilse Huysmans. Zij is een 
zelfstandige pedicure met wie we 
samenwerken. 

Voetverzorging - met gezonde 
voeten door het leven

Ÿ 12 euro voor personen die recht 
hebben op een verhoogde 
tegemoetkoming

Ÿ 4 euro extra kost bij een 
huisbezoek 

Je betaalt rechtstreeks en contant 
aan de pedicure. Zij vult 
documenten in voor het 
ziekenfonds.

Ÿ 20 euro basistarief



Het aantal deelnemers is beperkt.  Inschrijven is verplicht: 
014-28 20 00 of dienstencentrum@herentals.be.

Bewegen en gezond eten, is goed voor iedereen. 
Ontdek een nieuwe manier van bewegen tijdens 
een gratis infosessie van Tinneke Claes en Ludo 
Vangheel. In Convent2 leer je bewegen en de relatie met voeding én initiatie 
Tai Chi. In Dorpshuis Morkhoven leer je bewegen en de relatie met voeding, 
dus geen initiatie tai chi.

Donderdag 17 september in Convent2
9.30 tot 12 uur
Vrijdag 2 oktober in Dorpshuis Morkhoven 
9.30 tot 10.30 uur

Beweeg eens een keertje anders

Arseen Ooms (links) en Hugo Taels (rechts) hangen de “MMC-sleutels“ aan de 
haak en stoppen met hun vrijwilligerswerk bij onze Minder Mobielen Centrale.

Dank je wel, Arseen en Hugo voor jullie inzet!

Bedankt Hugo en Arseen voor 
jullie jarenlange inzet!

Er zijn geen zitdagen van de FOD Pensioenen in september! 

De zitdag van FOD Sociale Zekerheid (uitkeringen mensen met handicap) 
is gepland op dinsdag 8 september. Je moet wel een afspraak maken met 
evi.breugelmans@min.soc.fed.be of 02-528 60 09 (tussen 13.30 en 15.30 u).



Een melding, vraag, voor-
stel of klacht? 
Wij willen jou altijd de best 
mogelijke dienstverlening bie-
den op een klantvriendelijke en 
correcte manier. Wij evalueren 
onze dienstverlening constant 
en sturen bij als dit nodig is.

Daarom is het heel belangrijk 
dat jullie laten weten wat jullie 
van onze diensten vinden, wat 
beter of anders kan, wat fout 
loopt of wat je prima vindt.

Maak een afspraak met één 
van onze medewerkers.

Aan het onthaal van het dien-
stencentrum liggen meldings-
formulieren. Zet je idee, vraag 
of suggestie op papier en steek 
het formulier in de ideeënbus, 
stuur het per post naar Con-
vent2, Augustijnenlaan 26/1 of 
mail naar dienstencen-
trum@herentals.be 

Wil je een anonieme klacht 
indienen? Dat kan, maar als wij 
niet weten wie jij bent, dan 
kunnen we jou niet laten weten 
welke oplossingen we kunnen 
bieden.

Zet je vraag op papier

Een gesprek kan dikwijls al een 
oplossing bieden. Onze mede-
werkers helpen je graag of ver-
wijzen je door naar de juiste 
dienst.

Vaste afspraken

Gezondheidswandelingen elke 
dinsdag om 10 u en woensdag om 
13.30 u. Vertrek aan Convent2

Buurtcafé ’t Begijntje blijft in 
september nog gesloten. 

Wasmachine en droogkast 
beschikbaar tijdens de openingsuren. 
Wasbeurt: 4 euro. Droogkast: 0,50 
euro per 10 min.

Hobbyatelier Convent2: 
Elke woensdag - 13.30 tot 17 u. 
Breng je eigen brei- of haakwerk mee.

Petanque aan Convent2
Op maandag, dinsdag en donderdag 
vanaf 14 uur. Breng je eigen ballenset 
mee!

Bloemschikken: vrijdag 11 september 
- 13.30 tot 16 uur. Inschrijven 
verplicht!

Kaarten in Convent2
Elke namiddag  vanaf 13 uur.

Bingo: dinsdag 6 oktober - 13.30 tot 
16.30 uur. Inschrijven verplicht!

Tentoonstelling schilderwerken van 
mensen met dementie. Tot eind 
september in de gangen van Convent2

Cafetaria Convent2: elke werkdag van 
13 tot 17 u. Laatste drankje bestel je 
om 16.30 uur!

Geen gratis bloeddrukmeting in 
september


