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Parkeerkaart voor personen met een handicap
Heb je omwille van je verminderde gezondheidstoestand ernstige problemen om je te
verplaatsen, dan kom je misschien in aanmerking voor een parkeerkaart voor personen met een
handicap.
Wat houdt de parkeerkaart in?
De parkeerkaart is strikt persoonlijk en mag enkel gebruikt worden wanneer de titularis ervan
zich in het voertuig bevindt dat geparkeerd wordt of wanneer hij wordt opgehaald.
In België geeft de kaart recht op:
• parkeren op plaatsen voorzien voor personen met een handicap;
• parkeren voor onbeperkte duur op plaatsen waar de parkeertijd beperkt is (blauwe zones);
• vrijstelling van het betalen van parkeergeld in sommige gemeenten.
Voor wie?
Voor personen met ernstige verplaatsingsmoeilijkheden of een hoge erkenning van invaliditeit,
vastgesteld door een controlearts van de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid (FOD SZ).
Hoe aanvragen?
• Online via My Handicap: indien je nog niet officieel erkend bent als persoon met een handicap
bij het FOD of een andere instelling;
• Online via het contactformulier https://forms.handicap.fgov.be/nl: indien je al erkend bent als
persoon met een handicap met een score van minstens 2 punten op het criterium verplaatsing;
• Bij de maatschappelijk werker aan ons loket.
Wat bij overlijden, verlies of diefstal?
In geval van overlijden van de kaarthouder dienen de nabestaanden de parkeerkaart binnen
een termijn van 30 dagen terug te sturen. Bij verlies of diefstal van de parkeerkaart kan je
een nieuwe kaart aanvragen, de oude wordt geblokkeerd. Je kan hiervoor terecht bij een
maatschappelijk werker van ons loket.
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Infoavond met dokter Ariëns
Waarom zou ik gezonder eten en meer bewegen? Hoe krijg ik hierdoor meer energie? Wat is
gezonde voeding en beweging? Is brood gezond of ongezond? Is een stuk fruit gezonder dan
fruitsap? Eet ik beter margarine of boter? Helpt sporten tegen kanker of dementie? Op deze en
nog veel meer vragen krijg je een duidelijk antwoord tijdens de lezing van dokter Bruno Ariëns.
Dokter Ariëns is huisarts en heeft zich verdiept in wat wetenschappelijk bewezen is over de
effecten van voeding en beweging. Hij heeft hierover een boek geschreven dat uitkomt in het
voorjaar van 2020.
Wanneer: woensdag 22 januari 2020 om 19.30u in GOC Ter Voncke
Prijs: gratis
Inschrijven: Loket Zorg & Gezondheid of online via tickets.herenthout.be

Zet je feestneus op!
Carnaval! Het moment van het jaar dat niemand ervan opkijkt dat jij je als roze varken, indiaan
of clown verkleedt en vervolgens de polonaise danst. Heerlijk! En bij dienstencentrum Driane
doen we naar jaarlijkse gewoonte gewoon mee.
• Zondag 23 februari 2020: Stoetcafé van 13.30 tot 18.00 uur
We serveren verse soep met brood en lekkere taart.
• Woensdag 26 februari 2020: Carnavalbal van 13.30 tot 17.00 uur
2,50 euro (taart inbegrepen) – inschrijven voor 19 februari 2020
DJ De Langhe brengt de ambiance er in!
Prins Wim II, nar Anton en de dansmariekes zijn ook van de partij!
• Zondag 1 maart 2020: Stoetcafé van 13.30 tot 18.00 uur
We serveren verse soep met brood en lekkere taart.

Ken je onze boodschappendienst al?
Boodschappen doen is niet voor iedereen een evidente zaak. Via onze
boodschappendienst willen we elke gebruiker de kans geven om zelf boodschappen te
doen. Wij zetten hiervoor maandelijks ons liftbusje in, zodat ook rolwagengebruikers
mee kunnen. Een vrijwilliger kan je, indien nodig, in de winkel een handje helpen.
Wil je meer informatie? Neem contact op met onze medewerkers.

Computer- en smartphonelessen in de bibliotheek
Na het succes van de afgelopen jaren organiseert de bib van 21 tot en met 24 april 2020
opnieuw computer- en smartphonelessen. Volgende onderwerpen komen aan bod:
•
•
•
•

Fotobewerking in 2 lessen (eigen laptop meebrengen mag)
Fotografie met je smartphone
Op reis met je smartphone
Kopen en verkopen op internet (eigen laptop meebrengen mag)

Meer info vind je in de bibliotheek en in het gemeentenieuws.
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Activiteitenkalender
DATUM

UUR

ACTIVITEIT

PRIJS

INSCHRIJVEN

JANUARI 2020
Aangepaste openingsuren van de cafetaria
tijdens de kerstperiode.

01/01/20
t/m
05/01/20
07/01/20

9.00-11.00u

Bloemschikken

€ 3,00

08/01/20
15/01/20
29/01/20

14.00u

Winterbar met aangepaste drankjes en
hapjes

22/01/20

19.30u

23/01/20

13.00u

Herenthout (be)weegt: info door Dr. Ariens
‘Waarom gezonder eten en meer bewegen?’
in GOC Ter Voncke. Inschrijven aan het
loket of via tickets.herenthout.be.
Boodschappendienst naar Nijlen

27/01/20

19.30u

31/01/20

14.00-16.15u

03/02/20
04/02/20
13/02/20
13/02/20

13.30-17.00u
9.00-11.00u
13.00u
19.30u

14/02/20

14.00-16.15u

16/02/20

12.00u

23/02/20

13.30-18.00u

Stoetcafé

26/02/20

13.30-17.00u

Carnavalbal voor senioren met Prins Wim II
en nar Anton (stukje taart inbegrepen)

01/03/20
03/03/20

13.30-18.00u
9.00-11.00u

Stoetcafé
Bloemschikken

12/03/20

10.30u-15.30u

16/03/20

19.00u

27/03/20

14.00-16.15u

10/04/20

9.00-11.00u

24/04/20

14.00-16.15u

Herenthout (be)weegt: kookworkshop
met gezond broodbeleg en gezonde
broodalternatieven. Inschrijven aan het
loket of via tickets.herenthout.be.
Bingo
FEBRUARI 2020
Lichtmis: traktatie door de seniorenraad
Bloemschikken
Boodschappendienst naar Nijlen
Herenthout (be)weegt: kookworkshop
met gezonde snelle menu’s. Inschrijven aan
het loket of via tickets.herenthout.be.
Bingo

gratis

voor 17/01/20

€ 2,50

voor 17/01/20

€ 15,00

tot volzet

€ 1,50/kaart
gratis
€ 3,00
€ 2,50
€ 15,00

voor 06/02/20
tot volzet

€ 1,50/kaart

Haringbak op de barbecue

€ 5,00

voor 08/02/20

gratis
€ 2,50

MAART 2020

voor 19/02/20

gratis
€ 3,00

Shoppingcentrum Wijnegem
Herenthout (be)weegt: workshop ‘gezond
uit eigen grond’. Inschrijven aan het loket of
via tickets.herenthout.be.

€ 8,50
(vervoer)
€ 15,00

Bingo

05/03/20
voor 09/03/20

€ 1,50

APRIL 2020
Paasontbijt
(prijs voor kinderen t/m 6 jaar: € 7,00)
Bingo

€ 15,00

voor 03/04/20

€ 1,50/kaart

Terugblik

Wandelen

Ecofeest

Dorpsrestaurant

Vrijwilligersfeest

Githo
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van de seniorenraad
Lichtmis
Op zondag 2 februari 2020 is het Lichtmis! Naar jaarlijkse gewoonte
trakteert onze seniorenraad met gratis pannenkoeken, koffie en thee voor alle Herenthoutse
55-plussers. Jullie zijn welkom in Driane op maandag 3 februari 2020 tussen 13.30 uur en
17.00 uur.

Breng een gezellige dag door in NOAH Herenthout
Ben je als oudere op zoek naar nieuwe sociale contacten? Vertoef je graag
in het gezelschap van andere mensen? Heb je overdag zorg nodig?
Dan is Familiehulp dagverzorging iets voor jou.
Hoe aanvragen?
Je kan dagverzorging aanvragen via www.familiehulp.be of telefonisch
contact opnemen met onze regio via 014 28 32 20. Of spring gerust eens
binnen bij NOAH, Molenstraat 56, flat 001, Herenthout tijdens onze openingsuren en kom
kennismaken met onze werking. We maken graag praktische afspraken met jou.

Het is weer tijd voor onze
jaarlijkse haringbak!
Op zondag 16 februari 2020 bakt Rudy de
haringen op de barbecue. Ann en de andere
vrijwilligers serveren ze rond 12.00 uur met
een lekkere ajuinsaus en een stuk brood.
We houden deze oude gewoonte in ere en
maken er een gezellig ontmoetingsmoment
van.

Terugblik

Herfstbrunch

Bloemschikken

St. Ceciliakoor

Info diëtist

Dag tegen kanker

Bingo for life

Inschrijven: aan het loket
voor 8 februari 2020
Prijs: 5,00 euro per stuk
Loket Zorg & Gezondheid
Molenstraat 56
2270 Herenthout
T: 014 50 77 11
E-mail: zorg.gezondheid@herenthout.be
Website: www.herenthout.be
Huis Driane
Openingsuren bureel:
ma-vrij: 9.00-12.00 uur
maandagavond: 17.30-20.00 uur
Telefonisch bereikbaar: ma-do: 13.00-16.00 uur
Openingsuren cafetaria:
di-zo: 13.30-16.30 uur
maandag & feestdagen gesloten
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Diensthoofd
Liesbeth Van Rompaey

Centrumleidster en
gezondheidsmedewerker
Isabelle Bogemans
Maatschappelijk
werkers
Chris Vanrutten
Julia Belmans
zitdagen:
maandag, woensdag, donderdag
9.00-12.00 uur

