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Kortingen of voordelen op het gebied van
cultuur, sport en vrije tijd
Bibliotheekaanbod
•

Daisy-spelers: De bib beschikt over vier Daisy-spelers die gratis ontleend
kunnen worden. Met een Daisy-speler beluister je Daisy-luisterboeken. Daisy
staat voor Digital Accessible Information System. Dit is de wereldwijde
standaard voor luisterboeken voor personen met een leesbeperking.
Daisy-boeken kan je ook afspelen op je computer met aangepaste software
(gratis verkrijgbaar bij Luisterpuntbibliotheek en gratis te downloaden Engelstalige website) en op je MP3-speler (maar dan geniet je niet van de
navigatiemogelijkheden). De bibliotheek heeft ongeveer 300 DAISY-schijfjes te
leen.

•

•
•

Luisterboeken: In de bib vind je een mooie collectie luisterboeken voor
volwassenen en kinderen. Deze zijn gratis te ontlenen door alle leden en af te
spelen op CD-speler en computer.
Grootletterboeken: Voor slechtzienden beschikt de bibliotheek over een
collectie grootletterboeken, gratis te ontlenen door alle leden.
Bib aan huis: De Bib aan huis is een initiatief van de bibliotheek van Diest. Een
medewerker komt bij de geïnteresseerden langs en noteert wat zij graag
lezen. De gevraagde boeken worden geleverd en de gelezen boeken
afgehaald. Dit aanbod is voor alle senioren, zieken, slechtzienden en mensen
met een handicap die zich niet zelfstandig naar de bibliotheek kunnen
verplaatsen.

Stadsmuseum De Hofstadt
•
•

•
•
•

Gratis toegang voor iedereen.
Men hoopt in 2021 een digitale gids met de Erfgoedapp als museumgids te
hebben. Er worden 2 tablets ter beschikking gesteld voor mensen die geen
eigen smartphone hebben. De info die hier op komt te staan wordt zo
eenvoudig mogelijk gehouden om een zo breed mogelijk publiek te kunnen
bereiken. Mensen die toch meer info wensen kunnen via de app meer
gespecialiseerde info krijgen.
Er is een gratis brochure met museumplan, korte uitleg per zaal en info over
de openingsuren.
Aangepaste rondleidingen (bijvoorbeeld in gebarentaal) kan afgetoetst
worden met de Gidsenbond of dienst Toerisme.
Korting op rondleidingen dient af getoetst te worden met de Gidsenbond

Toerisme
•

Balie en streekwinkel: Sinds 2012 reikt Toerisme Vlaanderen het Vlaams label
voor toegankelijk toerisme ook uit aan infokantoren en bezoekerscentra. Dit
label geeft bezoekers een duidelijk beeld van de rolstoeltoegankelijkheid van
je gebouw – De balie en streekwinkel van Diest hebben dit label.

Cultuurcentrum Den Amer


De houder van de EDC kaart krijgt op vertoon hiervan gratis een ticket voor een
begeleider.

Sport






Sportkampen: Er wordt in overleg met de ouders gezorgd voor een oplossing op
maat met de inschakeling van inclusiemonitoren indien er interesse is van
kinderen met een handicap om deel te nemen of door een persoonlijke aandacht
met een kleine aanpassing aan het programma. De ouders betalen het gewone
tarief voor deelname aan het sportkamp. De stad betaalt de inclusiemonitor extra.
Ontmoet de beweging: wordt sinds 6 jaar door de sportdienst georganiseerd voor
de groepen van mensen met een beperking (financieel, fysiek, mentaal,
psychologisch, sociaal,…). Het gaat om speciale sportactiviteiten met aangepast
materiaal en begeleiding in overleg met de doelgroep en hun begeleiders en
samen met hun begeleiders. Dit is gratis. i.s.m. Accent, Diversiteit, Martine Van
Camp, …
Stedelijk zwembad De Warande: In het tarief van het zwembad is sinds 1968 een
korting voorzien voor mensen met een handicap.
o In het zwembad is er een gehandicaptenlift, 2 aangepaste toiletten. Op de
parking
2
andersvalidenparkeerplaatsen
voorbehouden
voor
andersvaliden.
o Het toegangstarief is momenteel:
€ 1,5 ipv € 2 voor mensen met een handicap-inwoners van Diest
€ 2 ipv € 2,5 voor mensen met een handicap-niet-inwoners van Diest
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