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Start uitbreiding Groep van Assistentiewoningen
Op woensdag 5 april 2017 zijn Care Property Invest, Evolta, Dirk Vanlerberghe en Ibens in opdracht van OCMW Herenthout gestart met de bouw van 22 nieuwe assistentiewoningen in de
tuin van Huis Driane. De aannemer beschikt overeenkomstig het bestek over 250 werkdagen.
Deze werken zijn uiteraard weersafhankelijk waardoor wijzigingen in de plannen steeds mogelijk
zijn.
De eerste fase van het bouwproject loopt tot eind augustus 2017. In deze periode zal de
aannemer het terrein bouwrijp maken, de rioleringen plaatsen, de funderingen en algemene
vloerplaat voorzien en de volledige ruwbouw met dakbedekking afwerken.
De tweede fase van september 2017 tot einde april 2018 behelst voornamelijk de afwerking:
het plaatsen van de technieken en gyprocwanden, pleister- en tegelwerken, plaatsen van de
deuren en keukens, schilderwerken …
2 tot 3 maanden vóór het einde van het project zal de aannemer een modelflat afwerken, zodat
geïnteresseerden al een kijkje kunnen komen nemen.
De in- en uitrit van de werf bevindt zich in Vonckstraat, ter hoogte van nummer 49.
Tijdens de duur van de werken zullen de parkeerplaatsen aan de zijde van de nieuwbouw niet
gebruikt kunnen worden.
We zullen op regelmatige tijdstippen de laatste informatie over het project verspreiden via de
diverse communicatiekanalen.
Voor vragen of meer info kan je steeds terecht bij:
Loket Zorg & Gezondheid
Molenstraat 56
2270 Herenthout
T 014 50 77 11
zorg.gezondheid@herenthout.be
www.herenthout.be
www.facebook.com/HuisDriane/
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In de kijker
Ken jij onze boodschappendienst al?
Het is niet altijd eenvoudig om naar de winkel te gaan en al je boodschappen thuis te krijgen.
Daarom biedt het dienstencentrum een boodschappendienst aan.
Minimum 1 keer per maand:
- Ondersteuning bij het boodschappen doen in de supermarkt in je buurt:
o Een vrijwilliger haalt je thuis af met de Uit- en Thuismobiel.
o Je kan zelf je boodschappen doen en de gewenste producten kiezen.
o De vrijwilliger biedt hulp en ondersteuning waar nodig.
o Na afloop brengt de vrijwilliger je naar huis en helpt je de boodschappen binnen te
brengen.
of
- Individueel boodschappenlijstje:
o Een vrijwilliger pikt je lijstje en cash geld thuis op.
o De vrijwilliger doet boodschappen aan de hand van je individuele boodschappenlijstje.
o De vrijwilliger brengt de boodschappen naar jou thuis.
Maandelijks:
- Marktbezoek Herenthout
o Vertrek te voet of met rolwagen aan Huis Driane. (we kunnen je thuis oppikken met de
Uit- en Thuismobiel indien nodig).
o Vrijwilligers begeleiden je tijdens het marktbezoek.
o Indien nodig brengt de Uit- en Thuismobiel je terug naar huis.
Voor wie:
- Inwoners van Herenthout
o vanaf 65 jaar
of
o personen met verminderde mobiliteit
Kostprijs:
- 2,00 euro voor ritten binnen de gemeente
- 2,00 euro servicekosten voor individuele boodschappenlijstjes (wanneer je je boodschappenlijstje meegeeft met een vrijwilliger).
- 0,15 euro/km voor ritten buiten de gemeente (min. 2,50 euro)
Reserveren:
- in Lokaal Dienstencentrum Huis Driane
- minstens 2 werkdagen op voorhand
Planning:

dag
vrijdag
donderdag
dinsdag
vrijdag
woensdag
dinsdag
vrijdag
dinsdag

datum
5 mei 2017
18 mei 2017
23 mei 2017
2 juni 2017
14 juni 2017
27 juni 2017
7 juli 2017
25 juli 2017

locatie
Carrefour Lier
supermarkt Herenthout
dinsdagmarkt Herenthout
supermarkt Herenthout
supermarkt Herenthout
dinsdagmarkt Herenthout
supermarkt Herenthout
dinsdagmarkt Herenthout

uur
12.30 uur tot 16.30 uur
13.00 uur tot 15.00 uur
9.00 uur tot 11.00 uur
13.00 uur tot 15.00 uur
13.00 uur tot 15.00 uur
9.00 uur tot 11.00 uur
13.00 uur tot 15.00 uur
9.00 uur tot 11.00 uur

Aarzel niet om ons te contacteren voor meer informatie.
Voel je je geroepen om je in te zetten als vrijwillige chauffeur van onze Uit- en Thuismobiel?
Laat het ons dan zeker weten! (Rijbewijs B is voldoende)
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Activiteitenkalender
DATUM

UUR

ACTIVITEIT

PRIJS

INSCHRIJVEN

MEI 2017
02/05/17
12/05/17
19/05/17
20/05/17

9.00u - 11.00u
14.00u
14.00u
13.00u

06/06/17
16/06/17
23/06/17

9.00u - 11.00u
14.00u
13.00u

Bloemschikken
Babbelhoek: gezellig samenzijn + een ijsje
Bingo
Repair Café i.s.m. gemeente Herenthout
JUNI 2017
Bloemschikken
Info: ken jij het lokaal dienstencentrum?
Uitstap naar het provinciaal domein de
Averegten in Heist o/d Berg voor een
wandeling en een drankje.
Thuiskomst: omstreeks 16.30 uur.

€ 3,00
€ 3,00
€ 1,25/kaart
gratis

n.v.t.
vóór 10/05/17
n.v.t.
n.v.t.

€ 3,00
gratis

n.v.t.
vóór 12/06/17

€ 3,00

vóór 20/06/17

€ 1,25/kaart

n.v.t.

€ 5,00

vóór 01/07/17

€ 1,25/kaart

n.v.t.

€ 1,50

vóór 01/08/17

€ 13,00
€ 8,00

vóór 16/08/17

€ 1,25/kaart

n.v.t.

30/06/17

14.00u

Bingo

05/07/17

10.00u

JULI 2017
Uitstap naar Lier met een wandeling
langs het begijnhof en de vesten met een
middagmaal. Vrij in de namiddag.

28/07/17
04/08/17

14.00u

Bingo

14.00u

AUGUSTUS 2017
Info over het communiceren met personen
met dementie door Chris De Rijdt, bachelor
in de orthopedagogie.

22/08/17

11.30u

Braderijbarbecue:
- 2 stukken vlees
- 1 stuk vlees

25/08/17

14.00u

Bingo

80-plussers ontmoeten Juul Kabas!
Heerlijk om te zien hoe de 80-plussers met volle teugen hebben
genoten van de vierde ontmoetingsdag. Bedankt ook aan de
Seniorenraad voor de fijne samenwerking!

Braderijbarbecue

Zin om gezellig te tafelen? Je bent van harte welkom op onze braderijbarbecue!
Kom op dinsdag 22 augustus 2017 mee genieten van het vers gebakken vlees.
Waar: cafetaria Huis Driane
Uur: start om 11.30 uur
Prijs: 13,00 euro (2 stukken vlees + 2 keer groentebuffet)
en 8,00 euro (1 stuk vlees + 1 keer groentebuffet)
Inschrijven: vóór 16 augustus 2017
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Dementievriendelijke gemeente
Communiceren met personen met een vorm van dementie, bijvoorbeeld Alzheimer, kan moeilijk
zijn. Een alledaagse vraag als: Wat heb je vandaag gedaan? kan iemand onzeker maken, omdat
hij of zij het niet meer weet. Chris De Rijdt, bachelor in de orthopedagogie vertelt je over haar
ervaringen met haar moeder die dementie had. Zij geeft je waardevolle tips
om beter contact te maken met personen met dementie. Chris informeert je
ook over hulpmiddelen die de communicatie kunnen bevorderen.
Wanneer: vrijdag 4 augustus 2017
Waar: cafetaria Huis Driane
Uur: 14.00 uur
Prijs: 1,50 euro
Inschrijven: vóór 1 augustus 2017

Chauffeur Minder Mobielen Centrale
De Minder Mobielen Centrale, kortweg MMC, helpt mensen met vervoersproblemen, zoals
ouderen, personen die minder mobiel zijn of moeilijk gebruik kunnen maken van het
openbaar vervoer ... De dienst verzorgt het vervoer voor allerhande sociale activiteiten zoals
bijeenkomsten, (ziekenhuis)bezoeken, winkelen … We werken met vrijwillige chauffeurs die met
hun eigen wagen mensen vervoeren. Zij ontvangen een kilometervergoeding van 0,30 euro per
kilometer, steeds vertrekkend vanaf je thuisadres en terug.
Voorwaarden om chauffeur te worden:
- over vrije tijd beschikken
- over een eigen wagen beschikken
- telefonisch bereikbaar zijn
Praktische afspraken:
Je bepaalt zelf welke dagen je kan rijden voor de MMC. De chauffeurs zijn in principe geen
begeleiders van de gebruikers, maar soms is een helpend handje nodig.
Verzekering:
Je wagen is tijdens de ritten voor de MMC omnium verzekerd door de organisatie. Je bent
eveneens verzekerd voor burgerlijke aansprakelijkheid. Je dient echter wel zelf over een geldige
autoverzekering en een geldig rijbewijs te beschikken.
Interesse? Laat het ons zeker weten!
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

