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Een nieuw en toch bekend gezicht in Huis Driane
Wegens een reorganisatie binnen het OCMW komt Chris Vanrutten vanaf 1 september 2017 het
team in Huis Driane versterken. Onderstaande aanvragen gebeuren vanaf 1 september
bij Chris in Huis Driane en niet meer op het Loket Sociale Dienst:
• tegemoetkoming hulp aan bejaarden
• integratietegemoetkoming en inkomensvervangende						
tegemoetkoming
• pensioen
• tussenkomst woonzorgdossiers
• gemeentelijke mantelzorgtoelage
De vrije zitdagen van Chris zijn op:
• maandagvoormiddag van 9.00 tot 12.00 uur
• woensdagvoormiddag van 9.00 tot 12.00 uur
• donderdagvoormiddag van 9.00 tot 12.00 uur
We heten Chris alvast welkom in Huis Driane!

’t Is feest! Huis Driane wordt 20 jaar!
In september vieren we feest want Huis Driane bestaat 20 jaar! Met de nodige fierheid mogen
we toch wel zeggen dat Huis Driane ondertussen een vaste waarde is binnen onze Herenthoutse
samenleving. We willen deze mijlpaal van 20 jaar dan ook niet zomaar voorbij laten gaan. We
organiseren een heuse feestdag waarop we alle bewoners en bezoekers extra in de bloemetjes
willen zetten!
• We halen een heleboel foto’s uit de oude doos. Misschien sta je er zelf nog op of herken je
je ouders of je vrienden wel?
• Je kan kennismaken met het zeer uitgebreide aanbod aan activiteiten en dienstverlening
van ons lokaal dienstencentrum.
• Onze Herenthoutse talenten ‘Songs4Life’ zorgen voor de muzikale omlijsting.
• En we trakteren je op een lekker hapje!
Waar: cafetaria Huis Driane
Wanneer: woensdag 20 september 2017 (vooraf inschrijven is niet nodig)
Uur: van 13.30 tot 16.30 uur
Noteer deze datum alvast in je agenda en spring dan zeker eens binnen. Tot dan!
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In de kijker
ONTMOETINGSDAG 80-PLUSSERS i.s.m. seniorenraad
Onze volgende 80-plussers ontmoetingsdag gaat door op vrijdag
6 oktober 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 komt het muzikale
duo Lea en Marc om onze tachtigers een spetterende namiddag
te bezorgen! Zij brengen een volledig Nederlandstalig programma
van luisterliedjes, liedjes uit het leven gegrepen, komische en
ambiancenummers, afgewisseld met instrumentale evergreens
gebracht op saxofoon. Het programma wordt op een ludieke
manier aan elkaar gepraat met mopjes en kleine sketches zodat
er regelmatig eens goed kan gelachen worden. De seniorenraad
trakteert in de namiddag nog met een heerlijk stukje taart.
Voor dit alles betaal je 8,00 euro. Een niet te missen namiddag!
Inschrijven kan bij Huis Driane.

‘Schuldig? U beslist!’
Een uitgelezen gezelschap speelt voor ons het stuk ‘Schuldig? U beslist!’ Het verhaal gaat als
volgt:
1922. ‘Kasteel Morghenroot’. Baron en barones d’Uytberghe zijn spoorloos.
Kamerheer Reinold en meid Maria staan onder huisarrest. Van in de bibliotheek van het kasteel
schrijven ze een brief naar de onderzoeksrechter om hem te overtuigen van hun onschuld.
Auteur Roland Bergeys en Leentje De Coninck vertellen over de raadselachtige personages.
De toeschouwers vormen de jury. Zij vullen tijdens de pauze hun oordeel anoniem in op een
formulier. Afhankelijk van de beschikbaarheid, begeleidt
Kris De Munck prachtig met accordeon en zang, of speelt
Bart Wils virtuoze accordeonstukken.
Waar: cafetaria Huis Driane
Wanneer: vrijdag 20 oktober 2017
Uur: 13.30 uur
Prijs: gratis
Inschrijven: voor 10 oktober 2017
I.s.m. bibliotheek Herenthout.

Centrumraad Huis Driane
Om de kwaliteit van onze dienstverlening te optimaliseren, vinden wij inspraak van onze
bezoekers belangrijk. De centrumraad plant, organiseert, evalueert en stuurt de werking. Het is
de motor van het lokaal dienstencentrum. Wij willen een beroep doen op jouw ideeën om onze
werking verder uit te bouwen en om nieuwe initiatieven te nemen. Als lid van de centrumraad
kan je advies uitbrengen over de algemene werking, de activiteiten en het beleid van het lokaal
dienstencentrum. Heb je zelf vanuit je ervaringen een eigen mening of verwachtingen over het
beleid in Huis Driane? Neem dan deel aan de centrumraad. Ook jouw mening telt!
Eerstvolgende datums voor de centrumraad: maandag 25 september en maandag
27 november telkens om 13.30 uur. Ben je geïnteresseerd om mee te werken aan de
verdere uitbouw van ons lokaal dienstencentrum, neem dan contact op met Isabelle Bogemans
op het telefoonnummer: 014 50 77 11 of via zorg.gezondheid@herenthout.be
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Activiteitenkalender
DATUM

UUR

ACTIVITEIT

05/09/17
08/09/17
20/09/17

9.00u - 11.00u
13.30u
13.30u - 16.30u

SEPTEMBER 2017
Bloemschikken
Ontspanningsnamiddag
20 jaar Huis Driane vieren we met foto’s uit
de ‘oude doos’ en muzikale omlijsting door
‘Songs4Life’.

21/09/17

20.00u

26/09/17
28/09/17
03/10/17
05/10/17
29/09/17

9.00u - 12.00u

14.00u

Info in de gemeentelijke feestzaal:
Herenthout stopt SAMEN met roken.
ABC van de pc: 4-daagse cursus voor
beginners
Bingo

PRIJS

INSCHRIJVEN

€ 3,00
gratis
gratis
gratis
€ 20,00
(voor de
cursus)

tot volzet

€ 1,25/kaart
OKTOBER 2017

03/10/17
06/10/17

9.00u - 11.00u
11.30u - 16.00u

10/10/17
12/10/17

9.00u - 12.00u

13/10/17

11.00u - 16.30u

17/10/17
19/10/17
19/10/17

9.00u - 12.00u
14.00u - 16.30u

Workshop Android voor absolute beginners.
Breng je eigen toestel mee.
Dag tegen Kanker met een zoete verwennamiddag. Geef een seintje als je
dessertjes wil (helpen) maken.

20/10/17

13.30u

‘Schuldig? U beslist!’ Interactief verhaal met
de toeschouwers als jury.

27/10/17

14.00u

Bingo

31/10/17

9.00u - 11.00u

Uitstap naar het Shopping Park Olen

Bloemschikken

€ 3,00
€ 8,00

tot volzet

€ 4,00

tot volzet

€ 4,50
(vervoer)
€ 4,00

vóór 07/10/17
tot volzet

gratis
gratis

vóór 10/10/17

€ 1,25/kaart
€ 3,00

NOVEMBER 2017
Met Allerheiligen en Allerzielen zijn het
Loket Zorg & Gezondheid en cafetaria
gesloten.

01/11/17
02/11/17
07/11/17
09/11/17
14/11/17
16/11/17

Bloemschikken
80-plussers ontmoeten elkaar i.s.m. de
seniorenraad en optreden van het duo Lea
en Marc.
Workshop iPad voor absolute beginners.
Breng je eigen toestel mee.

9.00u - 12.00u

11/11/17

ABC van de pc: 4-daagse cursus voor
beginners

€ 20,00
(voor de
cursus)

tot volzet

Met Wapenstilstand zijn het Loket Zorg &
Gezondheid en cafetaria gesloten.

17/11/17
24/11/17

14.00u
10.00u - 13.00u

Bingo
Herfstbrunch met soep, frikandellen,
pensen ...
DECEMBER 2017
Bloemschikken

€ 1,25/kaart
€ 12,00

05/12/17

9.00u - 11.00u

15/12/17

14.00u

Bingo

€ 1,25/kaart

22/12/17

11.30u

Kersthappening met een feestelijke maaltijd
en gezellige namiddag. Iedereen brengt
een cadeautje van 5,00 euro mee om te
verloten.

vóór 18/11/17

€ 3,00
€ 15,00

vóór 15/12/17
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Terugblik
60- EN 80’ERS VAN HIER
In het najaar van 2016 organiseerden Huis Driane en Vormingplus Kempen een reeks
babbelnamiddagen voor 60’ers en 80’ers. De twee verschillende groepen doorliepen elk een
eigen traject. De 60’ers bogen zich over hun eigen ouder worden, hun dromen, wensen en
bekommernissen. De 80’ers blikten terug op hun eigen ouder worden en of dat volgens de
plannen, dromen en bekommernissen van rond hun pensioenleeftijd verliep. Aan het einde van
het traject kwam iedereen samen voor ontmoeting en uitwisseling. Vertellen en luisteren naar
elkaars verhaal was de rode draad. Simpel maar heel leerrijk, niet alleen voor de deelnemers
maar vooral ook voor de organisatoren.
Wie meer wil lezen over het project, kan een kijkje nemen op de website van Vormingplus
Kempen www.vormingpluskempen.be. Er zijn ook brochures verkrijgbaar op het Loket Zorg &
Gezondheid.

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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