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Voor ouderen, zieken en mensen met een handicap die een beperkt 
inkomen hebben, geen eigen vervoer hebben en geen gebruik kunnen 
maken van het openbaar vervoer. 

Wanneer?

De Minder Mobielen Centrale (MMC) biedt betaalbaar vervoer dat wordt 
verzorgd door vrijwillige chauffeurs met hun eigen wagen.

Voor wie?

U moet lid worden van de MMC om vervoer te kunnen aanvragen. 

De MMC rijdt van maandag tot en met zaterdag en op sommige feestdagen. 
Op zondag wordt er geen vervoer voorzien.

U betaalt 0,35 euro per gereden kilometer. Een rit kost minimum 2,50 euro. 
U betaalt ook de kosten voor parkeermeters of betaalparkings.

Lidmaatschap

Maak een afspraak op 014-28 20 00 of  . www.herentals.be/afspraak

U betaalt een jaarlijks lidgeld: 12 euro als u aansluit voor 30 juni, 6 euro als u 
aansluit na 30 juni. Voor echtparen, koppels en wettelijk samenwonenden in 
gezinsverband, waar meerdere gezinsleden lid willen worden, is het lidgeld 
18 euro (9 euro indien u aansluit na 30 juni).

Kostprijs
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Minder Mobielen Centrale

Infopunt Convent2: 014-28 20 00 of dienstencentrum@herentals.be 

Ÿ bel 014-28 20 00 op werkdagen tussen 9 en 12 uur 

Let op: u kunt geen ritten reserveren via de website. 

De vrijwillige chauffeurs van de MMC krijgen een vergoeding van 0,35 euro 
per kilometer en zijn tijdens de ritten omnium verzekerd. Per rit worden alle 
gereden kilometers aangerekend met als start- en eindpunt het thuisadres 
van de vrijwillige chauffeur. 

Hebt u een parkeerkaart voor personen met een handicap? De vrijwillige 
chauffeur van de MMC mag uw kaart gebruiken tijdens uw rit. 

Ÿ minstens twee werkdagen op voorhand

Ÿ mail   vervoer.convent@herentals.be

Parkeerkaart 

De verzekering dekt alle schade aan het voertuig van de chauffeur, zelfs bij 
een ongeluk dat door de chauffeur zelf werd veroorzaakt.

Vrijwillige chauffeurs

Hoe reserveren?

De Minder Mobielen Centrale is altijd op zoek naar vrijwilligers uit 
Herentals, Morkhoven en Noorderwijk. De voorwaarden zijn dat u 
een geldig rijbewijs hebt en dat uw wagen verzekerd is.  

Hebt u interesse voor dit vrijwilligerswerk?
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De dienst aangepast vervoer (DAV) werkt met vrijwillige bestuurders die u 
thuis ophalen met de handicar. Dat is een camionette met een rolstoellift en 
een verankeringssysteem. Wij brengen u naar een bestemming naar keuze. 
Ritten zijn maximaal 150 kilometer (heen en terug dus 300 kilometer).  Het 
ophaaladres is het startpunt van de rit. 
De handicar rijdt elke dag tussen 6.30 u en 23 uur, ook op zondagen en 
feestdagen. 

Voor wie?

De dienst aangepast vervoer is er voor inwoners van Herentals, Morkhoven 
en Noorderwijk die zich verplaatsen met een rollator, gewone rolstoel, elek-
trische rolstoel of scootmobiel. U mag geen eigen vervoer hebben en geen 
gebruik kunnen maken van het openbaar vervoer of de Minder Mobielen 
Centrale. Er zijn geen voorwaarden voor leeftijd of inkomen.

Hoe reserveren?

U kunt een enkele rit reserveren of een rit heen en terug. 

Ÿ bel 014-28 20 00 op werkdagen tussen 9 en 12 uur 

Ÿ minstens twee werkdagen en maximum 1 maand op voorhand

Ÿ u kunt geen ritten reserveren via de website. 

Kostprijs

U betaalt instapgeld + een tarief per kilometer. Een rit is één traject heen of 
terug. U betaalt enkel de kilometers die u zelf aflegt. Eén begeleider mag 
gratis mee. Extra begeleiders betalen het kilometertarief. Kosten van par-
keermeters of betaalparkings zijn voor de gebruiker.

Ÿ mail  vervoer.convent@herentals.be  
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Dienst aangepast vervoer

Infopunt Convent2: 014-28 20 00 of dienstencentrum@herentals.be

Ÿ naam en contactgegevens van de klant (+ begeleider)

Ÿ begeleiding: ja of neen en eventueel bijzondere aandachtspunten.

Ÿ facturatieadres van de klant (mantelzorger, woonzorgcentrum waar de 
klant verblijft, eventuele  bewindvoerder,...)

Annuleren

Ÿ datum, vertrekuur en -plaats en aankomstplaats

Ÿ tot 1 week op voorhand: gratis

Deze gegevens hebben wij nodig:

Ÿ mobiliteit: rollator, rolstoel, elektrische rolstoel of scootmobiel

Ÿ de dag zelf: 5 euro per rit

Ÿ tot 24 uur op voorhand: 3 euro per rit

Ÿ minder dan 2 uur vooraf: prijs van de rit met minimum van 10 euro.

Instapgeld  2,18 euro   2, 18 euro

26 - 50 km  0,98 euro   1,20 euro

   Rolstoelgebruiker  Rollator en tweede begeleider

51 - 150 km  1,80 euro   2,02 euro

1 - 25 km  0,71 euro   0,93 euro

   Deze bedragen worden geïndexeerd en kunnen wijzigen.

Voorbeelden:

Ÿ rit van 20 km  2,18 + (20 x 0,71)    = 16,38 euro

Ÿ rit van 3 km  2,18 + (  3 x 0,71)    = 4,31 euro

Ÿ rit van 30 km  2,18 + (25 x 0,71) + (5 x 0,98)  = 24,83 euro 
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De parkeerkaart voor mensen met een handicap geeft u toestemming om te 
parkeren op parkeerplaatsen die voorbehouden zijn voor personen met een 
handicap én op elke gewone parkeerplaats.

Met uw parkeerkaart moet u in de provincie Antwerpen geen parkeergeld 
betalen waar betalend parkeren van toepassing is. Uw parkeerkaart vervangt 
in de blauwe zone de parkeerschijf en de bewonerskaart.

Kostprijs

U hebt uw identiteitskaart nodig!

Ÿ bovenste ledematen volledig verlamd of geamputeerd

U voldoet aan een van deze voorwaarden

Ÿ minstens 12 punten scoren voor criterium verminderde graad van
zelfredzaamheid

Maak een afspraak: bel 014-28 20 00 of .www.herentals.be/afspraak

Ÿ blijvende invaliditeit aan het onderlichaam van minstens 50 %

Ÿ blijvende invaliditeit van minstens 80 %

Hoe aanvragen?

Ÿ minstens 2 punten scoren voor criterium mobiliteit (volwassenen)

Ÿ minstens 50 % oorlogsinvaliditeit.

Een parkeerkaart voor personen met een handicap is gratis.
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Poetshulp is het gewone wekelijkse onderhoud van een woning.  

Klanten van dienstenbedrijf 't Gerief die voldoen aan de inkomensvoorwaar-
den en geen eigendom hebben, kunnen in aanmerking komen voor een 
poetstoelage.

Een huishoudhulp ondersteunt u bij het gewone onderhoud van de woning 
en zo nodig bij boodschappen doen, wassen, strijken en koken. 

Thuiszorg Kempen biedt samen met stad en OCMW Herentals gezinszorg 
aan.

De coördinator van gezinszorg Thuiszorg Kempen werkt vanuit dienstencen-
trum Convent2. 

Poetshulp en huishoudhulp

U kunt poetshulp en huishoudhulp aanvragen bij dienstenbedrijven, zieken-
fondsen en thuiszorgorganisaties. De meeste ziekenfondsen en thuiszorg-
organisaties bieden poetshulp en huishoudhulp aan via dienstencheques.

Informatie en aanvragen via 014-28 57 57 of info@tgerief.be

Gezinszorg is thuiszorg op maat voor ouderen, zieken, personen met een 
beperking en gezinnen die (tijdelijk of definitief) niet meer kunnen instaan 
voor hun huishoudelijke taken. De verzorgenden doen huishoudelijke taken 
zoals wassen en strijken, boodschappen doen, maaltijden bereiden, verstel-
werk. Zij kunnen ook begeleidende en sociale taken uitvoeren zoals zorg 
voor kinderen, helpen bij zinvolle en aangepaste vrijetijdsbesteding, admini-
stratie en gezinsbudget, hulp bij de hygiënische verzorging.

Maak een afspraak via 0473-77 06 10 of  gezinszorg.herentals@iok.be

Gezinszorg

Ÿ de prioritaire klantengroep: personen die recht hebben op een verhoog-
de tegemoetkoming bij het ziekenfonds, leefloon, schuldbemiddeling of 
budgetbegeleiding. Zij betalen 7,50 euro per uur, exclusief btw.

Ÿ de ruime klantengroep: personen die ouder dan 70 jaar zijn of invaliditeit 
van minimum 66 % of 9 punten hebben. Zij betalen 15 euro per uur, 
exclusief btw

Aanvragen in dienstencentrum Convent2, Augustijnenlaan 26/1 of bij de 
sociale dienst van het OCMW, Nederrij 133b

Karweihulp

Maaltijden aan huis

Ouderen, zieken of mensen met een handicap, die hun huishoudelijke werk-
zaamheden niet meer zelfstandig kunnen doen, kunnen in Convent2 maaltij-
den bestellen. De maaltijden worden bereid in de keuken van woonzorgcen-
trum Sint-Anna en in speciale bestelwagens bij u thuis bezorgd tijdens de 
week en op zaterdag tussen 11 en 13 uur. U krijgt elke week een menukaart. 
Een menu bestaat uit soep, een hoofdschotel en een dessert. Dieetmaaltij-
den zijn mogelijk op doktersvoorschrift.

De prijs wordt berekend op basis van uw inkomen. U betaalt minimum 3,75 
euro en maximum 8 euro. U betaalt niet bij de levering. Wij bezorgen u 
maandelijks een factuur. 

De klus- en verhuisdienst van Kringwinkel Zuiderkempen komt bij u thuis 
grote en kleine klussen doen zoals schilderen, verhuisopdrachten en een 
lekkende kraan herstellen. Zij kunnen ook worden ingezet om een woning 
leeg te maken of voor tuinonderhoud zoals gras maaien, snoeien en wieden.

Aanvragen in dienstencentrum Convent2 via 014-28 20 00 of dienstencen-
trum@herentals.be 

Deze dienstverlening is bedoeld voor:
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Hoe werkt de CADO?

Wij bieden professionele zorg en een leuke tijdsbesteding op maat in een 
warme, huiselijke sfeer. We houden rekening met persoonlijke behoeften en 
mogelijkheden en bieden activiteiten aan in groep of individueel. Zo kunnen 
we samen koken, de afwas doen, in de tuin werken, naar de winkel gaan, 
kaarten, een gezelschapsspel spelen, knutselen, wandelen, een uitstap 
maken, gezellig koffiekletsen,...

CADO Herentals is open van maandag tot en met vrijdag van 9 tot 16.30 uur. 
Gasten mogen een hele dag blijven of een paar uurtjes in de voor- of namid-
dag. De dagopvang kost 3,5 euro per uur. Een ontbijt kost 2 euro, middag-
maal kost 4 euro en avondmaal of lunchpakket kost 2 euro.

Maak een afspraak: bel 0474-55 09 24 of coord.cado@iok.be  

Ons adres: Vorselaarsebaan 1 - 2200 Herentals

CADO Herentals is een dagopvang voor ouderen, zorgbehoevende mensen 
en mensen met dementie. Wie niet graag alleen is, is ook welkom in de 
CADO. Dankzij de dagopvang kunnen mantelzorgers tijd maken voor zichzelf 
terwijl hun geliefde goed wordt verzorgd. Door de mantelzorgers te ontlas-
ten en de gasten te omringen met goede zorgen maken wij het mogelijk dat 
mensen langer thuis blijven wonen.

* CADO staat voor Collectief Autonome Dagopvang. CADO Herentals wordt 
uitgebaat door Thuiszorg Kempen.
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Maak een afspraak via 014-28 20 00 of surf naar 
 www.herentals.be/afspraak

Alle 65-plussers uit Herentals, Morkhoven en Noorderwijk. 

Bezoekersproject

Daarom komt onze coördinator van het bezoekersproject bij u thuis op 
bezoek om gratis en vrijblijvend info te geven over sociale dienstverlening 
in onze regio. Zij bespreekt samen met u uw specifieke situatie.  

Voor wie?

Wij willen ervoor zorgen dat u weet welke financiële tussenkomsten en 
dienstverlening er bestaan, wat Herentals u biedt aan ontspanning en cul-
tuur of aangepaste huisvesting en hoe u dit alles kunt aanvragen.

Infopunt Convent2: 014-28 20 00 of dienstencentrum@herentals.be
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Ÿ geniet een zorgbudget voor zwaar zorgbehoevenden (130 euro)

Mantelzorgpremie

Het stadsbestuur wil mensen die niet meer volledig voor zichzelf kunnen 
zorgen, toch thuis in hun vertrouwde omgeving laten wonen. De inzet van 
mantelzorgers is daarvoor onontbeerlijk. Mantelzorg is een vrijwillige hulp-
verlening aan ouderen, zieken en andere hulpbehoevenden. 

Als blijk van waardering geeft het stadsbestuur aan mantelzorgers jaarlijks 
225 euro in cadeaucheques van Handelshart vzw. De centrale mantelzorger 
vraagt deze premie aan. Er wordt één premie per zorgbehoevende uitge-
keerd. Wanneer meerdere zorgbehoevenden op een adres wonen, keert 
het stadsbestuur slechts één premie uit.

Voorwaarden voor de zorgbehoevende:

Ÿ is minstens 75 jaar en woont in Herentals, Morkhoven of Noorderwijk

Ÿ heeft een inkomen dat voldoet aan de voorwaarden van de verhoogde 
tegemoetkoming.

Voorwaarden voor de mantelzorger:

Ÿ is meerderjarig en is zelf niet zorgbehoevend

Ÿ woont in Herentals of een gemeente in provincie Antwerpen

Ÿ moet niet inwonend zijn maar dat mag wel. 

Aanvragen voor 15 oktober! U krijgt een uitnodiging voor een ontmoetings-
moment wanneer de cheques worden overhandigd.

Voorwaarden

Hoeveel dit budget bedraagt, hangt af van het inkomen en van de zorg-
zwaarte. U kunt dit zorgbudget cumuleren met het zorgbudget voor zwaar 
zorgbehoevenden en het basisondersteuningsbudget, maar niet met een 
inkomensvervangende en/of een integratietegemoetkoming.

Ÿ handicap is erkend door de Federale Overheid Sociale Zekerheid

Aanvragen bij uw ziekenfonds of via www.vlaamsesocialebescherming.be. 
In Convent2 helpen wij u graag bij deze aanvraag. Maak een afspraak via 
014-28 20 00 of . www.herentals.be/afspraak

Dit zorgbudget is een financiële tegemoetkoming van de Vlaamse overheid. 

Ÿ uw graad van zelfredzaamheid is verminderd door een handicap of 
gezondheidsproblemen

Ÿ minstens 65 jaar zijn

Zorgbudget voor zwaar zorgbehoevenden

De Vlaamse sociale bescherming geeft een zorgbudget van 130 euro per 
maand aan wie thuis veel zorg nodig heeft of verblijft in een woonzorgcen-
trum. Dit zorgbudget vraagt u aan bij uw zorgkas (meestal uw ziekenfonds). 
U moet dus uw jaarlijkse zorgpremie betaald hebben!

Info bij ziekenfonds of  www.vlaamsesocialebescherming.be/het-zorgbudget

Zorgbudget voor ouderen met een zorgnood 
(Dit is de nieuwe benaming voor tegemoetkoming hulp aan bejaarden).

Infopunt Convent2: 014-28 20 00 of dienstencentrum@herentals.be
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Ÿ personen met een handicap jonger 21 jaar: heeft recht  op zorgtoeslag 
voor kinderen met specifieke ondersteuningsbehoeften (de vroegere ver-
hoogde kinderbijslag)

De stad ondersteunt gezinnen die zorgen voor een persoon met een handi-
cap. De subsidie bedraagt:

Ÿ is maximaal 65 jaar oud

Ÿ voor personen met een handicap jonger 21 jaar: 135 euro

Ÿ voor personen met een handicap vanaf 21 jaar: 250 euro 

Voorwaarden voor persoon met een handicap

Ÿ ongehuwd

Ÿ zonder werk

Subsidie voor personen met een handicap

Ÿ woont in Herentals

Ÿ ontvangt geen werkloosheids-, ziekte- of invaliditeitsuitkering, of geen 
pensioen. Inkomensvervangende of integratietegemoetkoming mag wel.

Ÿ personen met een handicap vanaf 21 jaar: moet minstens 15 punten sco-
ren bij FOD sociale zekerheid

Als de persoon met een handicap niet de volledige periode voldoet aan de 
voorwaarden, dan wordt de subsidie evenredig toegekend aan het aantal 
geldige maanden.

De invaliditeit of het recht op zorgtoeslag bewijst u met een geldig attest, 
afgeleverd door de FOD sociale zekerheid, dienst personen met een handi-
cap, Kruidtuinlaan 50, 1000 Brussel.

Aanvragen na afspraak in het dienstencentrum Convent2, Augustijnenlaan 
26/1, 2200 Herentals ten laatste op 30 november

p
re

m
ie

s 
en

 t
eg

em
o

et
ko

m
in

ge
n

16

Integratietegemoetkoming

Hebt u moeilijkheden bij dagelijkse activiteiten zoals koken, eten, zich was-
sen? Dan hebt u misschien recht op een integratietegemoetkoming. Een 
arts van FOD sociale zekerheid evalueert uw zelfredzaamheid volgens een 
puntensysteem.

Inkomensvervangende tegemoetkoming
Deze tegemoetkoming compenseert (deels) uw inkomen als u door uw 
handicap niet kunt verdienen. De handicap moet erkend zijn door artsen 
van de FOD sociale zekerheid, dienst personen met een handicap. 
NIEUW: leeftijdsvoorwaarde is 18 jaar.

Met deze kaart kunnen personen met een handicap voordelen krijgen bij 
cultuur, sport en vrijetijdsbesteding. Zoek op . www.eudisabilitycard.be

Op vertoon van deze kaart krijgt u korting, onder andere in cultuurcentrum 
’t Schaliken, Netepark, muziek- en tekenacademie, De Fakkel/De Dorpel. De 
kaart is geldig in België, Cyprus, Estland, Finland, Italië, Malta, Slovenië en 
Roemenië.

Aanvragen bij FOD Sociale Zekerheid: https://handicap.belgium.be. In 
Convent2 helpen wij u graag. Maak een afspraak via 014-28 20 00 of 
www.herentals.be/afspraak.

European disability card

Om de kaart te verkrijgen, moet u een dossier hebben bij de FOD Sociale 
Zekerheid (Personen met een handicap) of bij het Vlaams Agentschap voor 
Personen met een Handicap (VAHP). De kaart is gratis en 5 jaar geldig.

Infopunt Convent2: 014-28 20 00 of dienstencentrum@ocmwherentals.be
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Vrijetijdspas

De Vrijetijdspas is een gratis kaart waarmee u goedkoper kunt deelnemen 
aan cultuur-, sport-, jeugd-, vormings- en andere vrijetijdsactiviteiten die 
stad Herentals organiseert. Een voorstelling in cultuurcentrum 't Schaliken, 
een sportkamp, activiteiten van de jeugddienst, inschrijven bij de muziek- 
of kunstacademie: het wordt allemaal goedkoper met de Vrijetijdspas.

Voor wie?

De Vrijetijdspas is er voor inwoners van Herentals, Morkhoven en Noorder-
wijk die een verhoogde tegemoetkoming hebben bij het ziekenfonds of een 
collectieve schuldenregeling hebben. Kinderen vanaf zes jaar krijgen een 
eigen Vrijetijdspas. Kinderen jonger dan zes kunnen via de Vrijetijdspas van 
hun ouders deelnemen aan activiteiten. De Vrijetijdspas is een jaar geldig. 

Wat stuurt u mee bij aanvraag of wijziging gezinssituatie?

Ÿ attest van collectieve schuldenregeling (bij OCMW of uw advocaat).

Hoe aanvragen?

Vraag uw Vrijetijdspas online aan via www.herentals.be/vrijetijdspas. 

Ÿ attest van verhoogde tegemoetkoming (bij uw ziekenfonds)

Bij een gunstige beslissing ontvangt u uw Vrijetijdspas binnen de veertien 
dagen. U kunt een Vrijetijdspas ook aanvragen bij de dienst sport, jeugd en 
internationale samenwerking , het stadsloket, De Dorpel, dienstencentrum 
Convent2 en de sociale dienst van het OCMW.

Infopunt Convent2: 014-28 20 00 of dienstencentrum@herentals.be
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Als uw rustpensioen onder het gewaarborgd minimumpensioen ligt, dan 
kunt u aanspraak maken op een inkomensgarantie voor ouderen of IGO. 

U kunt in dienstencentrum Convent2 terecht voor:

Ÿ uitrekenen pensioenleeftijd via MyPension
Breng uw identiteitskaart mee én uw pincode

Maak een afspraak

Wettelijk pensioen

Ÿ info over pensioenwetgeving.

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

Maak een afspraak

Inkomensgarantie voor ouderen (IGO)

Ÿ Bel 014-28 20 00 of via  www.herentals.be/afspraak

Ÿ hulp bij invullen formulieren pensioen

Let op: er wordt rekening gehouden met uw inkomen, eigendommen, ver-
koop of schenking tot 10 jaar terug en roerende goederen (beleggingen, 
spaargelden,...).

Ÿ pensioenaanvraag (identiteitskaart meebrengen)

U hoeft voor deze zitdagen geen afspraak te maken.
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De federale overheidsdienst sociale zekerheid, dienst personen met een 
handicap heeft zitdagen in het dienstencentrum 

Zitdagen in Convent2

Ÿ zelfstandigenpensioen: eerste maandag van de maand

Altijd afspraak maken via gratis pensioenlijn 1765

Ÿ werknemerspensioen: eerste en derde maandag van de maand

De federale overheidsdienst pensioen heeft zitdag in het dienstencentrum:

Ÿ elke vierde donderdag van de maand.

Ÿ altijd afspraak maken met Evi Breugelmans via telefoon 02-528 60 09 
tussen 13.30 en 15.30 uur of per mail  evi.breugelmans@minsoc.fed.be

Infopunt Convent2: 014-28 20 00 of dienstencentrum@herentals.be

Ÿ Incontinentie: hebt u incontinentieproblemen, dan krijgt u van de stad 
een bijdrage van maximaal 75 euro per jaar. 
Download het formulier via  of www.herentals.be/sociale-bijdrage-diftar
haal het op aan het stadsloket of in dienstencentrum Convent2. 
Laat het formulier invullen bij uw ziekenfonds en bezorg het terug aan 
dienstencentrum Convent2.

Stad Herentals geeft een sociale bijdrage aan mensen die meer afval heb-
ben door hun medische situatie.

Diftar - sociale bijdragen

Ÿ Medische redenen: hebt u om een andere medische reden bijv. nierdia-
lyse, een stoma of een huidziekte met blaarvorming en loslating opper-
huid) meer afval, dan hebt u recht op een bijdrage van maximaal 20 euro 
per jaar. 
Download het formulier via  of www.herentals.be/sociale-bijdrage-diftar
haal het op in het dienstencentrum of aan het stadsloket.
Laat het formulier invullen door uw dokter en bezorg het terug aan het 
dienstencentrum Convent2.
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Download het formulier via  of www.herentals.be/sociale-bijdrage-diftar
haal het op aan het stadsloket of in dienstencentrum Convent2. 
Laat het formulier invullen bij uw ziekenfonds en bezorg het terug aan 
dienstencentrum Convent2.

Stad Herentals geeft een sociale bijdrage aan mensen die meer afval heb-
ben door hun medische situatie.

Diftar - sociale bijdragen

Ÿ Medische redenen: hebt u om een andere medische reden bijv. nierdia-
lyse, een stoma of een huidziekte met blaarvorming en loslating opper-
huid) meer afval, dan hebt u recht op een bijdrage van maximaal 20 euro 
per jaar. 
Download het formulier via  of www.herentals.be/sociale-bijdrage-diftar
haal het op in het dienstencentrum of aan het stadsloket.
Laat het formulier invullen door uw dokter en bezorg het terug aan het 
dienstencentrum Convent2.
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Hier kunt u mensen ontmoeten, een babbeltje doen, kaarten of een gezel-
schapsspel spelen, een tijdschrift of krant lezen of gewoon iets drinken.

U wilt meer bewegen en gezonder leven, maar u weet niet hoe? vraag uw 
huisarts een verwijsbrief en laat u begeleiden door een professionele 
coach. De bewegingscoach stimuleert u  om meer te bewegen en maakt 
samen met u een persoonlijk beweegplan op.

De cafetaria van Convent2 is elke werkdag open van 13 tot 17 uur.

Activiteiten

Cafetaria

In het begijnhof is buurtcafé ’t Begijntje elke woensdagnamiddag open.

Iedereen welkom!

Bewegen op verwijzing

In dienstencentrum Convent2 en in de antennepunten in de dorpshuizen 
van Noorderwijk en Morkhoven kunt u deelnemen aan taallessen, compu-
tercursussen, creatieve cursussen en workshops. Wij organiseren regelma-
tig andere activiteiten. De info vindt u in de maandelijkse activiteitenkalen-
der op  en in de stadskrant.www.herentals.be/convent

In Herentals kunt u terecht bij coach Kristien Wouters. Zij biedt haar begel-
eiding aan in Convent2.

U betaalt 5 euro per kwartier voor een individuele begeleiding of 1 euro 
per kwartier als u deelneemt in groep.  Wie recht heeft op een verhoogde 
tegemoetkoming betaalt 1 euro voor een individuele begeleiding of 0,5 
euro in groep.
Maak een afspraak: 0493-99 43 94 of  herentals@bewegenopverwijzing.be

22

Een huisbezoek kan als u niet naar het dienstencentrum kan komen. Hier-
voor betaalt u 4 euro extra.

Bloeddrukmeting

60-plussers van Herentals, Morkhoven en Noorderwijk kunnen in Con-
vent2 terecht voor voetverzorging. Dit kan enkel na afspraak.

Wassalon
U kunt tijdens de openingsuren van het dienstencentrum in ons wassalon 
uw was komen doen. Een beurt in de wasmachine kost 4 euro, voor de 
droogkast betaalt u 0,50 euro per 10 minuten.

Vraag na bij uw ziekenfonds of u recht hebt op een tussenkomst voor voet-
verzorging.

Maak een afspraak:  of 014-28 20 00. dienstencentrum@herentals.be
Breng een klevertje mee van uw ziekenfonds!

U kunt elke 2de dinsdag van de maand  na de middag uw bloeddruk laten 
meten door een verpleegkundige. Dit is gratis.

Voetverzorging

Het vaste tarief is 20 euro. Het verminderde tarief is 12 euro. Dit geldt 
voor personen met een verhoogde tegemoetkoming. 

Infopunt Convent2: 014-28 20 00 of dienstencentrum@herentals.be
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Infopunt dementie

Bel naar infopunt dementie: 014-28 20 00

Hebt u vragen over dementie? Hebt u behoefte aan een persoonlijk gesprek 
met iemand die weet waarover hij praat? Maakt u zich ongerust over 
iemand in uw omgeving? Vermoedt u dat er meer aan de hand is dan ver-
geetachtigheid? Wilt u info over opvangmogelijkheden voor personen met 
dementie?

Wij ondersteunen u graag en kunnen u in contact brengen met professione-
le medewerkers die zich hebben gespecialiseerd in de omgang met mensen 
met dementie.

24

Infopunt Convent2: 014-28 20 00 of dienstencentrum@herentals.be
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Vraag deze infobrochure 
aan via 014-28 20 00 of 
dienstencentrum
@herentals.be
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Infopunt Convent2: 014-28 20 00 of dienstencentrum@herentals.be

Handi-Seniorenbeurs

Het overleg personen met een handicap, het seniorenoverleg en diensten-
centrum Convent2 organiseren elke twee jaar een Handi-Seniorenbeurs in 
cultuurcentrum ’t Schaliken en in zaal ’t Hof.

Organisaties en verenigingen stellen hun werking en activiteiten voor, er 
zijn demonstraties van G-sport, de staprobot van To Walk Again, een rol-
stoelparcours van de Vlaamse Federatie voor Gehandicapten en testen van 
hulpmiddelen.

De Handi-Seniorenbeurs is een mooi evenement voor diverse doelgroepen: 
mensen met een handicap, zieken en senioren kunnen hier kennismaken 
met dienstverlenende en commerciële organisaties.

De beurs is gratis en iedere bezoeker krijgt een leuke shoppingtas.
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I-sportdag
Inclusie sportdag voor senioren en mensen met een handicap

In september 2022 organiseren we een eerste I-sportdag op de terreinen 
van Sport Vlaanderen en het Netepark in Herentals.

Deze sportdag is een initiatief van het seniorenoverleg, het overleg van per-
sonen met een handicap, de stedelijke sportdienst, sport Vlaanderen en 
dienstencentrum Convent2.

Elk jaar organiseert stad Herentals samen met dienstencentrum Convent2 
in de maand oktober een seniorenfeest in cultuurcentrum ’t Schaliken.

Kaarten kunt u kopen via ’t Schaliken. Seniorenverenigingen kunnen kaar-
ten vooraf reserveren.

Het is telkens een heel gezellig feest met muziekoptredens, dans en eten.

Wie een vrijetijdspas of een ED-card heeft, krijgt korting.

Seniorenfeest
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Dienstencentrum Convent2 is gevestigd in de gebouwen van het 
voormalige moederhuis aan de Augustijnenlaan 26/1. Dit noemen we 
“campus Sancta Maria“.

U kunt ook via het Hofkwartier te voet of met de fiets naar Convent2 
via de doorgang naast nummer 10. Er is een fietsenstalling achter het 
gebouw.

U kunt uw auto parkeren langs de Augustijnenlaan of op het 
parkeerterrein achter kinderopvang Hummeltjeshof.

U kunt Convent2 bereiken via de inrit van warenhuis Delhaize aan de 
Augustijnenlaan of via het voetgangerspad aan de Augustijnenlaan.

Contactgegevens

Brochure 2022
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