k
Driane es

Nieuwsbrief voor senioren en 55-plussers							

januari 2018
Jaargang 14
Nummer 1
4-maandelijks

Wonen in een assistentiewoning van Huis Driane
Je bent senior of mindervalide en woont
natuurlijk graag in alle comfort, zeker als je ouder
wordt. Dat is ook het uitgangspunt van onze
assistentiewoningen, zorgeloos en zelfstandig wonen
in een aangepaste woonomgeving. En met alles
vlakbij: hulp op maat, een lekker middagmaal in
het dorpsrestaurant, thuisverpleging, vervoer met
de minder mobielen centrale of uit- en thuismobiel,
ontmoeting en ontspanning in onze gezellige
cafetaria en nog zoveel meer … Je wil weten hoe
wonen in een assistentiewoning eraan toe gaat, wie
hiervoor in aanmerking komt en wat dit allemaal
kost? Kom dan zeker naar ons infomoment!
Waar: cafetaria Huis Driane
Wanneer: maandag 22 januari 2018
Uur: 13.30 uur

NIEUWS VAN DE SENIORENRAAD
Lichtmis

Ontmoetingsdag 80-plussers

De seniorenraad trakteert naar jaarlijkse
traditie met gratis pannenkoeken voor
Lichtmis.
Al onze Herenthoutse 55-plussers zijn welkom
in de cafetaria van Huis Driane. Tot dan!
Waar: cafetaria Huis Driane
Wanneer: maandag 5 februari 2018
Uur: van 14.00 tot 17.00 uur

Ook in 2018 nodigen we onze Herenthoutse
80-plussers graag uit op één van onze
ontmoetingsdagen. De eerstvolgende
ontmoetingsdag 80-plussers gaat door op
vrijdag 9 maart 2018. We gaan van start
met een lekkere warme maaltijd in het
dorpsrestaurant. In de namiddag trakteert
de seniorenraad met een stukje taart. Deze
keer zorgen ‘Herman en Denise’ voor de
nodige animatie! Je betaalt voor dit alles 8,00
euro. Inschrijven kan bij Huis Driane. Wacht
zeker niet te lang aangezien de plaatsen in de
cafetaria beperkt zijn.
Waar: cafetaria Huis Driane
Wanneer: vrijdag 9 maart 2018
Uur: 11.30 uur
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In de kijker
Carnaval in Drianekes
Ga je mee, ga je mee, ga je mee? Het is weer feest in Huis Driane.
Doe maar mee, doe maar mee, doe maar mee. Er is plezier voor
jong en oud. De Huirtuitse senioren die vieren carnaval. Je hoort ze
al van verre: ‘Drianekes Bovenal’!
Ons carnavalsprogramma voor 2018:
Zondag 11 februari en zondag 18 februari
Schminken van de stoeters tussen 9.00 uur en 12.30 uur
Stoetcafé van 13.30 uur tot 18.00 uur
Woensdag 14 februari
Carnavalbal voor senioren met muziek van DJ De Lange en
entertainment door de Kleine Rakkers! Prins Carnaval en zijn
dansmariekes zijn ook van de partij. Het feest gaat door in de cafetaria
van 13.30 uur tot 16.30 uur. Deelname kost
2,50 euro (taart inbegrepen). Schrijf je in voor 7 februari 2018 voor een
namiddag boordevol plezier.

Liefde, een leven lang
Er heerst nog altijd een groot taboe als
het gaat over intimiteit en seksualiteit bij
ouderen. Als je het in een beperkt gezelschap
hebt over seksualiteit en ouderen duikt de
komische noot onmiddellijk op. Sommigen
gniffelen, anderen zwijgen en nog anderen
erkennen dat er een belangrijke nood is aan
informatie en communicatie.
Elke generatie heeft behoefte aan liefde
en genegenheid in al haar facetten.
Wij hebben Luc Van De Ven, klinisch
ouderenpsycholoog UPC KU Leuven –
Z.org KU Leuven uitgenodigd om het thema
partnerrelatie, intimiteit en seksualiteit bij
het ouder worden, toe te lichten.
Deze boeiende infosessie gaat door op
donderdag 8 maart 2018 om 14.00 uur in
de cafetaria van Huis Driane. Inschrijven
kan tot 2 maart 2018 op het bureel van
Huis Driane.

Vrijwilligerswerk?

Wij zoeken nog vrijwilligers
- voor de cafetaria
- bij onze dienst aangepast vervoer (chauffeurs)
Heb je interesse en kan je zelfstandig werken?
Laat het ons zeker weten!
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Activiteitenkalender
DATUM

UUR

ACTIVITEIT

PRIJS

INSCHRIJVEN

JANUARI 2018
01/01/18
tot
07/01/18
08/01/18

11.30u

09/01/18
19/01/18

9.00u - 11.00u
13.30u

21/01/18

12.00u

22/01/18

13.30u

26/01/18
30/01/18

14.00u
19.30u
(19.00u onthaal
met koffie)

02/02/18
05/02/18

14.00u
14.00u - 17.00u

06/02/18
11/02/18
14/02/18

9.00u - 11.00u
13.30u - 18.00u
13.30u-16.30u

18/02/18

13.30u - 18.00u

23/02/18

14.00u

Dorpsrestaurant: verloren maandag
Overheerlijke appelbollen en worstenbrood
Bloemschikken
Filmvoorstelling ‘Girl Happy’ een typische
Elvis-film i.s.m. de bibliotheek
Haringbak op de barbecue met brood en
ajuinsaus
Info: naar een assistentiewoning
Bingo
Info: zorgen voor personen met dementie
i.s.m. Tandem vzw expertisecentrum
dementie. Vanaf 19.00 uur onthaal met
koffie.
FEBRUARI 2018
Zangnamiddag
Lichtmis i.s.m. de seniorenraad met
heerlijke pannenkoeken.
Bloemschikken
Stoetcafé, verse soep en taart te verkrijgen
Carnavalbal voor senioren met DJ De Lange
en entertainment door de ‘Kleine Rakkers’
Stukje taart inbegrepen.
Stoetcafé, verse soep en taart te verkrijgen
Bingo

€ 8,00

vóór 04/01/18

€ 3,00
gratis
€ 5,00

vóór 12/01/18

gratis
€ 1,50/kaart
gratis

gratis
gratis
€ 3,00
€ 2,50

vóór 07/02/18

€ 1,50/kaart
MAART 2018

02/03/18
08/03/18

14.00u
14.00u

09/03/18

11.30u - 16.00u

13/03/18
19/03/18

9.00u - 11.00u
14.00u

23/03/18
30/03/18

14.00u
9.00u - 11.00u

Zangnamiddag
Info: liefde, een leven lang. Seksualiteit en
vriendschappen bij ouderen door Dr. Luc
Van de Ven, klinisch ouderpsycholoog UPC
KU Leuven.
80-plussers ontmoetingsdag met een
maaltijd in het dorpsrestaurant en in de
namiddag een stuk taart aangeboden door
de seniorenraad.
Bloemschikken
Info: vrijwillige chauffeur worden bij de
dienst aangepast vervoer (minder mobielen
centrale, uit- en thuismobiel).
Bingo
Paasontbijt
Prijs volwassenen:
Prijs kinderen tot en met 6 jaar:
APRIL 2018

gratis
gratis

€ 8,00

€ 3,00
gratis

vóór 02/03/18

wegens beperkte
plaatsen zo snel
mogelijk
vóór 14/03/18

€ 1,50/kaart
€ 13,00
€ 7,00

vóór 24/03/18

01/04/18
06/04/18

14.00u

Zangnamiddag

gratis

17/04/18

9.00u - 11.00u

Bloemschikken

€ 3,00

27/04/18

14.00u

Bingo

€ 1,50/kaart
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Terugblik
Huis Driane bestaat 20 jaar!
Op 20 september 2017 maakten we er een fijn feest
van. Het werd een gezellige namiddag met foto’s uit
de oude doos, lekkere hapjes en aangename muziek!
Geniet mee van de foto’s!

Loket Zorg & Gezondheid
Molenstraat 56
2270 Herenthout
T: 014 50 77 11
E-mail: zorg.gezondheid@herenthout.be
Website: www.herenthout.be
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
Liesbeth Van Rompaey

Dienstencentrumleidster en
gezondheidsambtenaar
Isabelle Bogemans
Maatschappelijk werker
Chris Vanrutten
zitdagen:
maandag, woensdag, donderdag
van 9.00 - 12.00 uur

