
Maandblaadje december 2020

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

Dienstencentrum Convent2 
strijdt mee tegen het corona-
virus en annuleert alle 
activiteiten en evenementen 
tot zeker half januari 2021.

Onze medewerkers blijven op 
post voor u. Bel of mail ons. 
Wij ondersteunen u heel graag.

Bel naar 014-28 20 00
Ÿ een babbeltje,...

Dienstencentrum Convent2 
is gesloten 

op vrijdag 25 december
en vrijdag 1 januari

Ÿ dementie
Ÿ premies en 

tegemoetkomingen
Ÿ vervoer

Ÿ boodschappendienst

Hebt u hulp, ondersteuning of 
advies nodig? 
Ÿ maaltijden aan huis

Wij wensen u en uw familie 
fijne feestdagen. Zorg goed  
voor u zelf en uw naasten!



Kadotip voor de feestdagen!

Het fotoboek “Herentals vroeger en nu“ staat vol foto’s van Herentals, 
Morkhoven en Noorderwijk van vroeger en nu. Een mooie verzameling 
die ook mensen met dementie terugbrengt naar hun jeugd.

Kostprijs: slechts 10 euro. Bestellen via  dienstencentrum@herentals.be
of 014-28 20 00.

Het dorpsplein 
van Morkhoven

Het  gemeente-
huis en de kerk 
van Noorderwijk

Het stations-
gebouw van 
Herentals

Dagopvang CADO Herentals blijft open. Bel 
voor info naar Anja Schellens: 0474-55 09 24 
of coord.cado@iok.be

Dienstencentrum Convent2 zoekt nog 
vrijwilligers voor onder andere de Minder 
Mobielen Centrale. Kijk eens op 
www.herentals.be/herentals-helpt of bel naar 
014-28 20 00.





Hulp nodig om uw oprit 
sneeuw- of ijsvrij te maken? 
Of wilt u een buur hierbij 
helpen? 
Hang deze posters aan uw 
raam. U kunt ze gratis ophalen 
in Convent2: 014-28 20 00.

¦ Zitdagen FOD Pensioenen: er zijn geen zitdagen van de FOD 
Pensioenen meer in 2020! 

¦ Bloemschikken: de workshops zijn geannuleerd, maar u mag in 
Convent2 naar het voorbeeldboeket komen kijken.

¦ Cafetaria Convent2: gesloten tot nader bericht

¦ Petanque: u mag petanque spelen met maximum 4 personen. Draag 
altijd een mondkapje

¦ Tentoonstelling van onze cursisten fotografie in Convent2 tot eind 
februari

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

¦ Zitdag FOD Sociale Zekerheid (uitkeringen mensen met handicap). 
U moet een afspraak maken met  evi.breugelmans@min.soc.fed.be
of 02-528 60 09 (tussen 13.30 en 15.30 u).


