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Ontmoetingsdag 80-plussers
Onze volgende 80-plussers ontmoetingsdag gaat door op
vrijdag 17 maart 2017. Naar gewoonte gaat deze door in de
cafetaria van Huis Driane. We starten om 11.30 uur met een
heerlijke warme maaltijd in het dorpsrestaurant. Om 13.30 uur
trekt niemand minder dan Juul Kabas al zijn registers open om
onze tachtigers een spetterende namiddag te bezorgen!
Een heerlijk stukje taart in de namiddag mag zeker niet
ontbreken. Voor dit alles betaal je slechts 8,00 euro. Een niet te
missen namiddag! Inschrijven kan bij Huis Driane.
Dus wacht zeker niet te lang want de plaatsen in onze cafetaria
zijn beperkt.

Boodschappendienst Huis Driane
Sinds 2016 organiseert Huis Driane maandelijks de boodschappendienst.
Hoe werkt de boodschappendienst?
De boodschappendienst rijdt één keer per maand naar een supermarkt in
Herenthout. Je reserveert op voorhand je plaatsje in de auto (let op! vol = vol). Een vrijwilliger
of een medewerker haalt je thuis op, brengt je achteraf terug naar huis en helpt je bij het in- en
uitladen van de boodschappen.
Je kan zelf de producten, merken, hoeveelheden ... op je boodschappenlijstje kiezen.
Wie kan van deze dienst gebruik maken?
Inwoners van Herenthout die het moeilijk hebben om zelf hun boodschappen te doen.
Wat is de kostprijs?
Om mee te rijden met de boodschappendienst betaal je 2,00 euro.
Hoe de boodschappendienst aanvragen?
Om je plaats te reserveren in de auto voor de boodschappendienst, neem je steeds op voorhand
contact met Loket Zorg & Gezondheid
Wanneer rijdt de boodschappendienst?
Steeds op vrijdagnamiddag:
- 13 januari 2017
					- 3 februari 2017
					- 10 maart 2017
					- 7 april 2017
De boodschappendienst vertrekt om 13.00 uur aan Huis Driane en gaat dan de mensen thuis
ophalen die een aanvraag hebben gedaan om mee te rijden.
Vrijwilligers boodschappendienst gezocht!
Huis Driane zoekt vrijwilligers die zich maandelijks op vrijdagnamiddag een aantal uurtjes willen
vrijmaken om met de boodschappendienst uit te rijden en de mensen die het nodig hebben een
handje toe te steken bij hun boodschappen. Meer info? Loket Zorg & Gezondheid,
Molenstraat 56, 2270 Herenthout, 014 50 77 11 of zorg.gezondheid@herenthout.be.
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In de kijker
Ook in Huis Driane zetten we met carnaval onze
feestneus op!
- Van 20 februari tot 12 maart 2017 laten André Cambré en
Jan De Preter een klein stukje carnaval vanuit het stoetarchief
tot leven komen in ons Huis!
- Tijdens de stoetzondagen op 26 februari en 5 maart 2017
laten onze carnavalisten zich in de voormiddag omtoveren tot de
leukste, grappigste, mooiste … snoeten van de stoetparade.
Tussen 13.30 en 18.00 uur kan iedereen bij ons terecht voor een
lekker pintje, een warme koffie, een lekker tasje soep, een heerlijk
stukje taart …
- Op woensdag 1 maart 2017 organiseren we van 13.30 tot
16.30 uur een heus carnavalbal voor onze Herenthoutse senioren
met muziek van Double W. Natuurlijk zullen prins Kristof I met
zijn nar Micha en de dansmariekes hierbij niet ontbreken!
Inschrijven vóór 22 februari 2017 want onze plaatsen zijn beperkt.
De prijs is 2,50 euro met een lekker stukje taart inbegrepen.

Samen eten met iemand is veel leuker dan
alleen
Dorpsrestaurant
Elke werkdag om 11.30 uur, 8,00 euro
(soep, hoofdgerecht en nagerecht)

Haringbak
4 februari 2017 om 12.00 uur, 5,00 euro
(haring, brood en ajuinsaus)
Paasontbijt
14 april 2017 van 9.00 tot 11.00 uur, 12,00 euro (uitgebreid buffet)
Graag vooraf inschrijven aan Loket Zorg & Gezondheid.
Energiebesparing op grootmoeders wijze
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Je huis energiezuiniger, hoe begin je daaraan? En welke
maatregelen hebben nog zin als je zelf al wat ouder bent?
Klopt het dat dakisolatie zichzelf terugbetaalt? Tijdens
deze presentatie krijg je antwoord op deze vragen, en nog
veel meer. Tips van vroeger en antwoorden van nu.
Wanneer? Maandag 30 januari 2017
Waar? Cafetaria
Uur? 13.30 uur
Prijs? Gratis
Inschrijven? Vóór 26 januari 2017 Inschrijven op Loket

Zorg & Gezondheid, milieudienst Herenthout of www.iok.be/ei

Activiteitenkalender
DATUM

UUR

ACTIVITEIT

PRIJS

INSCHRIJVEN

JANUARI 2017
01/01/17 t/m 08/01/17
09/01/17
11.30u
10/01/17
9.00u - 11.00u
13/01/17
13.00u

Cafetaria gesloten
Dorpsrestaurant: Verloren Maandag
Bloemschikken
Boodschappendienst: hulp bij boodschappen
Je wordt thuis opgehaald.
Filmvoorstelling i.s.m. de bib van
Herenthout
Bingo

20/01/17

13.00u

27/01/17

14.00u

30/01/17

13.30u

Info ‘Energie besparen op grootmoeders
wijze’ i.s.m. de milieudienst

03/02/17

13.00u

FEBRUARI 2017
Boodschappendienst: hulp bij boodschappen
Je wordt thuis opgehaald.

04/02/17
06/02/17

12.00u
14.00u - 17.00u

07/02/17
10/02/17
13/02/17

9.00u - 11.00u
14.00u
13.30u

17/02/17

14.00u

26/02/17

13.30u - 18.00u

01/03/17

13.30u - 16.30u

05/03/17
07/03/17
10/03/17

13.30u - 18.00u
9.00u - 11.00u
13.00u

17/03/17

11.30u - 16.00u

31/03/17

14.00u

04/04/17

9.00u - 11.00u

07/04/17

13.30u

14/04/17

9.00u - 11.00u

28/04/17

14.00u

Haringbak met brood en ajuinsaus
Lichtmis: de seniorenraad trakteert met
pannenkoeken en warme drank voor alle
55-plussers
Bloemschikken
Bingo
Info ‘Workshop vier keer verkeer’ i.s.m. de
Kempische rijschool
Babbelhoek ‘In onzen tijd’ rond het thema
lagere school
Stoetcafé met verse soep en taart
MAART 2017
Carnavalbal voor senioren met Double W,
taart inbegrepen
Stoetcafé met verse soep en taart
Bloemschikken
Boodschappendienst: hulp bij boodschappen
Je wordt thuis opgehaald.
80-plus ontmoetingsdag i.s.m. de
seniorenraad en optreden van Juul Kabas
Bingo

APRIL 2017

Bloemschikken
Boodschappendienst: hulp bij boodschappen
Je wordt thuis opgehaald.
Paasontbijt: 12,00 euro voor volwassenen
en 6,00 euro voor kinderen t/m 6 jaar
Bingo

€ 8,00
€ 3,00
€ 2,00

vóór 05/01/17
n.v.t.
vóór 06/01/17

gratis

vóór 09/01/17

€ 1,25/kaart

n.v.t.

gratis

vóór 26/01/17

€ 2,00

vóór 30/01/17

€ 5,00
gratis

vóór 27/01/17
n.v.t.

€ 3,00
€ 1,25/kaart
€ 1,50

n.v.t.
n.v.t.
vóór 06/02/17

€ 1,50

vóór 13/02/17

n.v.t.

n.v.t.

€ 2,50

vóór 22/02/17

n.v.t.
€ 3,00
€ 2,00

n.v.t.
n.v.t.
vóór 06/03/17

€ 8,00
€ 1,25/kaart

zo snel mogelijk
plaatsen zijn
beperkt
n.v.t.

€ 3,00

n.v.t.

€ 2,00

vóór 03/04/17

€ 12,00

vóór 07/04/17

€ 1,25/kaart

n.v.t.
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In de kijker
Computerlessen voorjaar 2017 i.s.m. Bibliotheek
Onderwerp

Data

Tijdstip

Locatie

Prijs

ABC van de pc 2

7 februari

9.00 - 12.00 uur

Huis Driane *

€ 2,00 voor 1 les *

ABC van de pc
(4-daagse cursus)

21, 23, 28
9.00 - 12.00 uur
en 30 maart

Huis Driane *

20,00 euro voor
4 lessen *

Tablets iPad

26 en 26
januari

9.00 - 12.00 uur

Bibliotheek *

€ 4,00 voor 2 lessen *

Tablets Android

31 januari
en
2 februari

9.00 - 12.00 uur

Bibliotheek *

€ 4,00 voor 2 lessen *

Online kopen en
verkopen

18 april

13.30 - 16.00 uur

Bibliotheek **

5,00 euro waarborg ***

Fiets- en
wandelroutes

20 april

9.30 - 12.00 uur

Bibliotheek **

5,00 euro waarborg ***

Kennismaking met
Facebook

20 april

13.30 - 16.00 uur

Bibliotheek **

5,00 euro waarborg ***

Kennismaking met
Windows 10

20 april

19.30 - 22.00 uur

Bibliotheek **

5,00 euro waarborg ***

Online bankieren

25 april

9.30 - 12.00 uur

Bibliotheek **

5,00 euro waarborg ***

Digitale foto’s opslaan 25 en 27
op de pc, verfraaien
april
en bewerken
(2-daagse cursus)

13.30 - 16.00 uur

Bibliotheek **

10,00 euro waarborg ***

Een blog maken met
google

25 april

19.30 - 22.00 uur

Bibliotheek **

5,00 euro waarborg ***

Opslaan in de Cloud

27 april

9.30 - 12.00 uur

Bibliotheek **

5,00 euro waarborg

Privacy en veiligheid
op internet en sociale
media

27 april

19.30 - 22.00 uur

Bibliotheek **

5,00 euro waarborg

*
**
***

Inschrijven bij Loket Zorg & Gezondheid, Molenstraat 56, 2270 Herenthout
Inschrijven bibliotheek, Zwanenberg 27, 2270 Herenthout,
014 50 10 40, bibliotheek@herenthout.be
Terugbetaald bij aanwezigheid

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

