k
Driane es

Nieuwsbrief voor senioren en 55-plussers							

september 2016
Jaargang 12
Nummer 3
4-maandelijks

60/80’ers VAN HIER
De Kempen vergrijst. 65-plussers zullen in de toekomst een belangrijke groep worden in de samenleving
waarmee rekening moet gehouden worden. Daarom starten we met het project 60/80’ers VAN HIER.
Iedereen wil oud worden, maar niemand wil oud zijn. Wij zijn benieuwd hoe 60’ers en 80’ers zelf naar
‘ouder worden’ kijken. In het project 60/80’ers VAN HIER doorlopen twee verschillende groepen (60 tot
65 jarigen en 80 tot 85 jarigen) elk een eigen traject. Ze buigen zich over hun ouder worden met hun
dromen, wensen en bekommernissen …
Enkele Herenthoutenaren zijn momenteel op pad om mensen uit te nodigen om deel te nemen aan dit
project. Werd jij nog niet aangesproken en is toch je interesse gewekt? Aarzel dan niet om contact op te
nemen met Isabelle of Liesbeth op het telefoonnummer 014 50 77 11.

Taallessen schooljaar 2016-2017
						
Duits

(half)gevorderden

maandag 12/09/2016

13.00-15.15 uur

Engels

noties Engels

maandag 05/09/2016

09.00-11.00 uur

Engels

(half)gevorderden

woensdag 07/09/2016

09.00-11.15 uur

Frans

3e jaar, noties Frans

vrijdag 09/09/2016

10.00-12.00 uur

Frans

(half)gevorderden

vrijdag 16/09/2016

13.30-15.30 uur

Italiaans

2e jaar, noties Italiaans

zaterdag 03/09/2016

10.00-12.00 uur

Spaans

2e jaar, noties Spaans

dinsdag 06/09/2016

19.00-21.00 uur

Spaans

2e jaar, noties Spaans

woensdag 28/09/2016

19.00-21.00 uur

Spaans

3e jaar (half)gevorderden

donderdag 08/09/2016

19.00-21.00 uur

Interesse voor beginners Spaans, Italiaans of Engels? Geef ons een seintje!			
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In de kijker
Ontmoetingsdag 80-plussers
Omwille van het overweldigende succes van de vorige
ontmoetingsdag voor 80-plussers, doen we het nog eens over!
Op 7 oktober 2016 organiseren we in samenwerking met de
Herenthoutse seniorenraad opnieuw een gezellige namiddag voor de
80-plussers van onze gemeente.
Om 11.30 uur beginnen we met een lekker middagmaal in het
dorpsrestaurant. Daarna verwelkomen we muziekband ‘The New
Blabbers’. Ambiance verzekerd! Aansluitend trakteert de seniorenraad
nog met een lekker stuk taart!
Deelnemen kost 8,00 euro (enkel 80-plussers én hun partners kunnen
meedoen). Wacht niet te lang om in te schrijven want de plaatsen in
onze cafetaria zijn beperkt.

Boodschappendienst Huis Driane
Een bezoekje aan de supermarkt is voor senioren of mensen
met een beperking niet altijd vanzelfsprekend. Daarom is lokaal
dienstencentrum Huis Driane een tijdje geleden gestart met de
boodschappendienst. Elke maand kan je je plaatsje reserveren
in de uit- en thuismobiel om mee te rijden naar een plaatselijke
supermarkt. Dit kost 2,00 euro. Onze medewerker of vrijwilliger haalt
de mensen thuis op met de uit- en thuismobiel, gaat samen met hen
op pad om de nodige boodschappen te doen en helpt met het in- en
uitladen van de boodschappen. De boodschappendienst zoekt nog
vrijwilligers die zich een halve dag per maand kunnen vrijmaken.
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Activiteitenkalender
DATUM

UUR

02/09/16

11.00u

02/09/16

12.15u

06/09/16
07/09/16

9.00 - 11.00u
14.00 - 16.00u

14/09/16
30/09/16

13.30u
14.00u

04/10/16
07/10/16

9.00 - 11.00u
11.30 - 16.00u

08/10/16
14/10/16

13.00u
13.00u

20/10/16
24/10/16

14.00 - 16.30u
13.30u

25/10/16
28/10/16

9.00 - 11.00u
14.00u

ACTIVITEIT

SEPTEMBER 2016
Boodschappendienst naar een supermarkt
in Herenthout (je wordt thuis opgehaald)
Uitstap Bouwelhoeve en Kempens
diamantcentrum. Vervoer en inkom zijn in
de prijs inbegrepen.
Bloemschikken
Ontspanningsnamiddag met een zoetigheid
en warme drank inbegrepen
Info: ‘Kermis’ + smoutebollen i.s.m. de bib
Bingo
OKTOBER 2016
Bloemschikken
‘80-plussers ontmoeten elkaar’ met maaltijd
in het dorpsrestaurant en muziek door
‘The New Blabbers’ i.s.m. de seniorenraad
Repair Café i.s.m. gemeente Herenthout
Boodschappendienst naar het
shoppingcentrum in Wijnegem (je wordt
thuis opgehaald)
Dag tegen kanker
Info: (na)oorlogse verhalen + tas verse
soep i.s.m. de bib
Bloemschikken rond het thema Allerheiligen
Bingo

PRIJS

INSCHRIJVEN

€ 2,00
(vervoer)
€ 4,00

vóór 30/08/16
vóór 30/08/16

€ 3,00
€ 4,00

n.v.t.
vóór 06/09/16

€ 4,00
€ 1,25/kaart

vóór 05/09/16
n.v.t.

€ 3,00
€ 8,00

n.v.t.
zo snel mogelijk,
beperkt aantal
plaatsen

gratis
€ 2,00
(vervoer)

n.v.t.
vóór 07/10/16

gratis
€ 1,50

n.v.t.
vóór 17/10/16

€ 3,00
€ 1,25/kaart

n.v.t.
n.v.t.

€ 2,00
(vervoer)

vóór 01/11/16

€ 1,25/kaart
€ 12,00

n.v.t.
vóór 18/11/16

€ 2,00
(vervoer)

vóór 30/11/16

€ 3,00
€ 1,25/kaart
€ 4,00
(drank
inbegrepen)

n.v.t.
n.v.t.

NOVEMBER 2016
Gesloten: Allerheiligen en Allerzielen

01/11/16
02/11/16
04/11/16

13.00u

11/11/16
18/11/16
25/11/16

14.00u
10.00 - 13.00u

Boodschappendienst naar een supermarkt
in Herenthout (je wordt thuis opgehaald)
Gesloten: Wapenstilstand
Bingo
Herfstbrunch met soep, frikandellen met
krieken, pensen met appelmoes, ...
DECEMBER 2016

02/12/16

13.00u

06/12/16
16/12/16

9.00u - 11.00u
14.00u

23/12/16

13.30u

Boodschappendienst naar een supermarkt
in Herenthout (je wordt thuis opgehaald)
Bloemschikken rond het thema Kerstmis
Bingo
Info: ‘Kerstmis’ met een lezing over
Kempische gewoontes rond feesten en
Kempische bieren i.s.m. de bib

vóór 15/12/16

Donderdag 20 oktober 2016: DAG TEGEN KANKER
Op donderdag 20 oktober 2016 houden we tussen 14.00 en 16.30 uur in onze
cafetaria ‘EEN ZOETE VERWENNAMIDDAG’. Wij verwelkomen in het bijzonder
personen met kanker en hun naasten. Kom genieten van een gezellige babbel bij
een heerlijk dessertenbuffet!
We doen hiermee een warme oproep aan de inwoners van onze gemeente om
hun favoriete dessert te maken voor ons ‘Dag tegen Kanker dessertenbuffet’.
Heb je een recept voor de lekkerste wafels, de luchtigste biscuit of de heerlijkste chocomousse … ? Aarzel
niet en geef ons een seintje van wat je wil maken! Wij zorgen voor koffie en thee. Samen met onze inwoners
willen we kankerpatiënten en hun naasten een hart onder de riem steken. We maken er een gezellige
namiddag van! Bovendien zal op de Dag tegen Kanker het personeel van OCMW en gemeente expliciet hun
medeleven en verbondenheid tonen met kankerpatiënten en hun naasten door een geel lintje te dragen.
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In de kijker
Bescherm je tegen griep
en haal een griepprik
Wist je dat elke winter 1 op de 10 mensen griep krijgt? Bescherm je tegen de ziekte en haal vanaf half
oktober je griepprik. Vraag ernaar bij je huisarts.
Waarom haal je best een griepprik?
Ben je 65-plusser, ben je zwanger of heb je gezondheidsproblemen zoals diabetes, een ziekte van
longen, hart, lever of nieren? Dan is het risico op complicaties door griep veel hoger. Daarom laat je je
best vaccineren vanaf half oktober. Zo heb je de beste kans om geen griep te krijgen in de winter.
Elk jaar zijn er andere griepvirussen. De Wereldgezondheidsorganisatie stemt het vaccin af op het
griepvirus dat waarschijnlijk zal overheersen in het najaar.
Waarom werkte het vaccin vorig jaar minder goed?
De griepprik bood vorig jaar minder bescherming dan verwacht. Het virus dat de ronde deed, was een
variant van het virus waarvoor het vaccin werd gemaakt. Toch verandert dat niets aan de aanbeveling
om elk jaar een griepprik te halen. Want met een vaccin verklein je de kans dat je griep krijgt. Krijg je
toch griep, dan ben je minder ziek en zijn er minder complicaties. Bovendien vermindert de kans dat een
al aanwezige ziekte, zoals diabetes, verergert.
Hoeveel kost je griepvaccin?
Risicogroepen krijgen het griepvaccin voor bijna de helft terugbetaald. Verblijf je in een woonzorgcentrum
dan is het zelfs gratis. Wil je weten of je tot een risicogroep behoort en hoeveel je griepvaccin precies
kost? Vraag het aan je huisarts.
Meer weten over griep en griepvaccinatie?
Surf naar www.griepvaccinatie.be.
Een publicatie van de Vlaamse Logo’s en het Agentschap Zorg en Gezondheid

Computerlessen najaar 2016
Onderwerp

Data

Tijdstip

Locatie

Prijs

ABC van de pc

20, 22, 27 en 29 september

9.00 - 12.00 uur

Huis Driane

€ 20,00/4 lessen

ABC van de pc

11, 13, 18 en 20 oktober

9.00 - 12.00 uur

Huis Driane

€ 20,00/4 lessen

ABC van de pc

15, 18, 22 en 25 november

9.00 - 12.00 uur

Huis Driane

€ 20,00/4 lessen

Tablets iPad

18 en 20 oktober

9.00 - 12.00 uur

Bibliotheek

€ 4,00/2 lessen

Tablets Android 25 en 27 oktober

9.00 - 12.00 uur

Bibliotheek

€ 4,00/2 lessen

Digitaal café

14.00 - 16.00 uur

Huis Driane

gratis

28 november

Inschrijven bij Loket Zorg & Gezondheid, Molenstraat 56, 2270 Herenthout.

Loket Zorg & Gezondheid
Molenstraat 56
2270 Herenthout
T: 014 50 77 11
E-mail: zorg.gezondheid@herenthout.be
Website: www.herenthout.be
Facebook.com/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
ma + feestdagen gesloten
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Diensthoofd
Loket Zorg & Gezondheid
Liesbeth Van Rompaey

Dienstencentrumleidster en
gezondheidsambtenaar
Isabelle Bogemans

