Maandblaadje maart 2021
Dank u vrijwilligers van Convent2
Week van de Vrijwilliger van 27 februari tot 7 maart
Elk jaar nodigen stad en OCMW Herentals hun vrijwilligers uit voor een
ontbijt, een receptie of een dankfeest. Zo willen ze de vrijwilligers samen
brengen en danken voor hun mateloze inzet. Door de coronapandemie
mogen helaas geen feesten worden georganiseerd. De stad bewaart daarom
haar ideeën en budget voor een later moment – hopelijk dit jaar nog – om al
onze vrijwilligers op een mooie manier in de bloemetjes te zetten.

Corona-info
De verschillende overheden nemen maatregelen om de verspreiding van het
coronavirus tegen te gaan. Voor Convent2 betekent dit dat binnenactiviteiten in
groep niet zijn toegelaten. Deze maatregel is verlengd tot 1 april. Een-op-een
dienstverlening is mogelijk als de hygiënische maatregelen worden nageleefd en
een mondneusmasker wordt gedragen.
Vanaf 1 maart mag onze gespecialiseerde voetverzorgster weer werken: na
afspraak met strikte inachtneming van alle hygiënemaatregelen.
Convent2 - Augustijnenlaan 26/1 - 2200 Herentals
014-28 20 00 of dienstencentrum@herentals.be

Laat een zorgverlener voor uw woning
parkeren
Zorgverleners vinden vaak heel moeilijk een
parkeerplaats dicht bij hun cliënt. Dankzij
zorgkaarten en -stickers hebben zorgverleners
voortaan meer parkeermogelijkheden zodat ze
sneller aan de slag kunnen.
Bestel bij Convent2 een parkeerzorgsticker en hang
die op uw garagepoort of aan uw raam.
Zorgverleners die een parkeerzorgkaart hebben,
kunnen dan op uw oprit of voor uw garage
parkeren.

Blijf in beweging
Elke stap telt

Vervoer naar vaccinatiecentra voor minder mobiele mensen
Het vaccinatiecentrum voor de
Herentalsenaren ligt in het militair
domein van Grobbendonk. Hebt u
geen vervoer en bent u minder
mobiel? Dan kunt u terecht bij de
Minder Mobielen Centrale van
Herentals, ook als je geen lid bent.
De MMC vervoert mensen die minder
mobiel zijn en geen gebruik kunnen
maken van het openbaar vervoer. De
MMC werkt met vrijwillige
chauffeurs, die met hun eigen wagen
mensen vervoeren.
Bent u lid van de MMC?
Reser veer een rit zo d ra u u w
uitnodigingsbrief hebt ontvangen. U
betaalt de onkostenvergoeding zoals
gewoonlijk.
Geen lid? Extra service van MMC
voor vervoer naar vaccinatiecentra!
Bent u minder mobiel, raakt u niet in
het vaccinatiecentrum, maar bent u
geen lid van de MMC? Dan kunt toch
bij ons vervoer aanvragen.
U betaalt dezelfde kosten als de
leden: 0,35 euro/km (minimaal 2,50
euro per rit). Als de chauffeur langer
dan een half uur moet wachten, dan
betaalt u een “koffievergoeding” van
2 euro per half uur. De kilometers
worden geteld vanaf de woning van
de chauffeur. De ritprijs kan dus
variëren naargelang de woonplaats

van de chauffeur en de route die een
chauffeur neemt. Onze chauffeurs
proberen altijd de kortste en/of de
veiligste route te nemen.
Hebt u een parkeerkaart voor
personen met een handicap, dan mag
de chauffeur die kaart gebruiken.
Breng ze dus zeker mee!
U betaalt geen lidgeld, maar wel een
eenmalige administratiekost van 1
euro zodat u verzekerd bent tijdens de
rit naar het vaccinatiecentrum.
Dienst aangepast vervoer (DAV):
Verplaatst u zich met een rollator,
gewone rolstoel, elektrische rolstoel
of scootmobiel en hebt u geen
vervoer naar het vaccinatiecentrum?
Reserveer een rit van de DAV. Een
vrijwillige bestuurder haalt u thuis op
met de handicar (een camionette met
rolstoellift).
U betaalt een instapvergoeding van
2,19 euro per rit en km-vergoeding
(0,71 euro/km voor rolstoelen en
scootmobiel voor de eerste 25 km;
0,93 euro/km voor mensen met een
rollator betalen voor de eerste 25
km).
Aanvragen en info: dienstencentrum
Convent2, Augustijnenlaan 26/1
014 28 20 00 of
vervoer.convent@herentals.be

Online lezing “Met mij is niks mis“
Ÿ Dinsdag 9 maart om 19.30 uur
Ÿ Online lezing
Ÿ Spreker: Liesbeth Van Eynde
Ÿ Inschrijven: balie bibliotheek

Herentals - maandag tot en met
vrijdag tussen 14 en 20 uur of
zaterdag tussen 10 en 16 uur of
herentals.bibliotheek.be/agenda
/online-lezing-met-mij-niks-mis
Liesbeth Van Eynde is coördinator en
dementie-expert bij het regionale
expertisecentrum Dementie
Tandem. In deze lezing toont ze hoe

Vaste afspraken
Voorlopig geannuleerd: bingo,
bloemschikken, bloeddrukmeting,
hobbyatelier, kaarten,...
Voorlopig gesloten: cafetaria
Convent2, buurtcafé ’t Begijntje‚
Dorpshuis Morkhoven.
Wasmachine en droogkast
beschikbaar tijdens de
openingsuren. Wasbeurt: 4 euro.
Droogkast: 0,50 euro per 10 min.
Petanque aan Convent2: op
maandag, dinsdag en donderdag

dementie beleefd wordt vanuit
verschillende perspectieven. De
wetenschap, de mens met de
diagnose, de zorgverlener: allen
kijken zij met een verschillende blik.
Het is een gratis online lezing.
Wanneer u inschrijft, ontvangt u een
link waarmee u kan inloggen.
Deze lezing organiseren we in
samenwerking met Familiegroep
(jong)Dementie regio Herentals en
de partners van de Werkgroep
Dementievriendelijk Herentals.

vanaf 14 uur. Maximum 4
personen. Draag een mondkapje
en breng uw eigen ballenset mee!
Gezondheidswandelingen elke
dinsdag om 10 u en woensdag om
13.30 u. Vertrek aan Convent2
Maximum 4 personen. Draag een
mondkapje.
Tentoonstelling in Convent2 van
tekeningen en schilderijen van
onze cursisten in maart en april.

