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Assistentiewoning of thuis blijven
wonen?
Een serviceflat of assistentiewoning is wonen op maat
van de generatie nieuwe senioren. Senioren die nog
een heel leven voor de boeg hebben, gehecht zijn
aan hun onafhankelijkheid en hun eigen levensstijl.
Een typische situatie van nieuwe senioren is: met
pensioen, de kinderen zijn al een tijdje het huis
uit, het huis is afbetaald. En eigenlijk is dat huis nu
te groot en te ver weg van alles. Je denkt aan je
oude dag, waarop die kleine verplaatsingen steeds
moeilijker zullen worden, maar eigenlijk is dat nog
veraf …
Of je hebt al wat meer hulp nodig bij bepaalde handelingen, het wordt moeilijker elke dag de trap
te nemen … Het aanpassen van je woning zou een hele investering zijn. Net op dat moment is de
tijd rijp om te denken aan een comfortabele assistentiewoning.
Een assistentiewoning is immers geen rusthuis, maar een thuis op maat van de nieuwe senioren:
ruim en comfortabel, waar je gezellig samen kan zijn met de buren, met veel privacy, in een
veilige en beschermde omgeving ingericht met het oog op levenslang wonen.
Als jonge senior kan je je snel en gemakkelijk aanpassen aan je nieuwe woonomgeving dus kies je
best tijdig voor zo’n assistentiewoning. Als je gezondheid plots achteruit zou gaan, wat natuurlijk
niet te hopen is, kan je nog gewoon in je eigen flat blijven wonen, wat anders wel eens sneller zou
kunnen eindigen in een echt woonzorgcentrum, wat vaak niet je eigen keuze is.
In een assistentiewoning komen wonen, wanneer je nog goed te been bent en er bewust voor
kiest, is dus een uitstekende investering in je toekomst!
Voor informatie, een folder of inschrijving voor een assistentiewoning kan je terecht
bij Chris Vanrutten, woonassistent van Loket Zorg & Gezondheid, Molenstraat 56, 2270
Herenthout.
Zitdagen: maandag, woensdag en donderdag van 9.00-12.00 uur of na afspraak op het
telefoonnummer 014 50 77 11.

Dorpsrestaurant
In het dorpsrestaurant is iedereen welkom. Het dorpsrestaurant kan rekenen op de hulp van tal
van vrijwilligers. Een gezonde en lekkere 3-gangenmenu eten aan de democratische prijs van 8,00
euro én bovendien gezellig samenkomen, dat is de bedoeling.
Wanneer? Elke werkdag om 11.30 uur.
Ken je iemand die
vaak alleen thuis zit
en nood heeft aan
wat gezelschap?
Informeer ze hierover
en breng ze eens een
keertje mee!
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In de kijker
Boodschappendienst
Ben je minder mobiel en heb je hulp nodig bij het boodschappen doen? Doe dan een beroep op
de boodschappendienst van het lokaal dienstencentrum! Je wordt thuis opgehaald met de uit- en
thuismobiel. We rijden telkens naar een supermarkt in de buurt. Er is assistentie voorzien in de
winkel indien dit voor jou nodig is. Je betaalt een kleine bijdrage voor de uit- en thuismobiel.
Op volgende momenten zetten we onze uit- en thuismobiel in voor de boodschappendienst:
•
•
•
•
•
•

Dinsdag 8 mei 2018 om 13.00 uur
Vrijdag 18 mei 2018 om 13.00 uur
Donderdag 7 juni 2018 om 10.00 uur
Donderdag 21 juni 2018 om 13.00 uur
Dinsdag 3 juli 2018 om 10.00 uur
Donderdag 2 augustus 2018 om 10.00 uur

Laat het ons op tijd weten als de uit- en thuismobiel je thuis moet oppikken!

Reisverhaal ‘Beklimming van de Mount Everest’
Onze dorpsgenoot, Rudi Van de Poel heeft de Mount Everest
beklommen. Hij mag zich trots de achttiende Belg noemen die de
hoogste berg ter wereld heeft bedwongen. Prachtige foto’s en een
film illustreren zijn reisverhaal.
Benieuwd? Rudi neemt je tijdens dit infomoment mee op avontuur!

Terugblik

Waar: cafetaria Huis Driane
Wanneer: donderdag 31 mei om 19.00 uur
Inschrijven: vóór 25 mei (gratis)

Tijdens de 80-plussersdag op vrijdag
9 maart serveerden we 57 maaltijden in
ons dorpsrestaurant.
In de namiddag zorgden
‘Herman en Denise’ voor de
muzikale omlijsting en bood
de seniorenraad nog een lekker stukje taart aan.
Eenmaal per maand volgen een 10-tal mensen de cursus
bloemschikken onder begeleiding van Maria Tops, waarbij
zij telkens weer een kunstwerkje voor zichzelf maken.
Heb jij ook interesse? Kom dan op dinsdag 8 mei of dinsdag 5 juni van 9.00u tot 11.00u naar onze cafetaria. In juli
en augustus is er geen les. In september 2018 gaan wij dan
terug van start!

Handwerken als hobby
Hou jij ook van handwerk of knutselwerk? Breng je borduur-, haak-, brei- of ander creatief werk
mee naar de cafetaria in Huis Driane. Elke woensdag vanaf 13.30 uur kan je kiezen om in stilte
te werken of om al werkend een babbeltje te slaan. De eenzame momenten kunnen aangenaam
ingevuld worden in gezelschap van anderen. Je bent meer dan welkom!
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Activiteitenkalender
DATUM

UUR

ACTIVITEIT

PRIJS

INSCHRIJVEN

MEI 2018
01/05/18
08/05/18
08/05/18
10/05/18
11/05/18
21/05/18
18/05/18
25/05/18

9.00u - 11.00u
10.00u

26/05/18

13.00u - 17.00u

31/05/18

19.00u
(deuren 18.30u)

10.00u
14.00u

Bloemschikken
Boodschappendienst

Boodschappendienst naar Alvo Morkhoven
Bingo
Ecofeest met geefplein, repaircafé en lokale
proevertjes
Info: reisverhaal ‘Mijn beklimming van de
Mount Everest’ door Rudi Van de Poel

€ 3,00
€ 2,00

€ 2,50
€ 1,50/kaart

vóór 04/05/18

vóór 15/05/18

gratis
gratis

vóór 25/05/18

JUNI 2018
01/06/18
05/06/18
07/06/18
08/06/18
18/06/18
21/06/18
22/06/18

9.00u - 11.00u
10.00u
14.00u
17.00u
13.00u
11.15u

Bloemschikken
Boodschappendienst
Muzieknamiddag
WK voetbal op groot scherm: België-Panama
Boodschappendienst naar AH Nijlen
Uitstap naar taverne Wolfstee en bowling
‘t Ven in Herentals

€ 3,00
€ 2,00
gratis
gratis
€ 2,50
€ 3,00

23/06/18

14.00u

WK voetbal op groot scherm: België-Tunesië

gratis

28/06/18

20.00u

WK voetbal op groot scherm: Engeland-België

gratis

29/06/18

14.00u

Bingo

03/07/18

10.00u

06/07/18

14.00u

vóór 05/06/18

vóór 07/06/18

€ 1,50/kaart

JULI 2018
Boodschappendienst naar Aldi/Delhaize
Herenthout
Info: lokaal dienstencentrum, werking en
toelichting van de uitbreidingen binnen het
dienstencentrum

€ 2,00

vóór 29/06/18

gratis

11/07/18
21/07/18
27/07/18

14.00u

02/08/18

10.00u

24/08/18

14.00u

28/08/18

11.30u - 13.00u

Bingo

€ 1,50/kaart

AUGUSTUS 2018
Boodschappendienst naar Aldi/Delhaize
Herenthout
Bingo
Braderijbarbecue
- 2 stukken vlees met groenten
- 1 stuk vlees met groenten

€ 2,00

vóór 31/07/18

€ 1,50/kaart
€ 14,00
€ 9,00

vóór 13/08/18

Wandel je mee?
In mei starten we met een nieuw initiatief: een ‘wandelgroep’ voor
alle mensen die graag wat willen bewegen en van de buitenlucht
genieten. We doen dit elke week en wandelen maximaal een uur.
We starten om 13.30u aan Driane. Deelnemers hoeven geen
wandelervaring te hebben.
OPROEP: wil jij graag meegaan met onze wandelgroep of deze
groep begeleiden? Laat het ons weten! Laat het ook zeker weten
aan personen voor wie je denkt dat dit wel iets zou zijn!
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Nieuw
Hello there! Zin in een cursus Engels voor beginners?
Grijp je kans om in te stappen in een beginnersgroep Engels. In deze cursus
leer je je op een eenvoudige manier uit te drukken. Ideaal om op vakantie een
beetje beter je plan te kunnen trekken! Op een leuke manier leer je Engels
spreken, verstaan, lezen en schrijven.
Wanneer? Vanaf september 2018 op donderdag van 9.00 uur tot 12.00 uur.
Inschrijven: Isabelle Bogemans, Molenstraat 56, 2270 Herenthout, 014 50 77 11 of
zorg.gezondheid@herenthout.be

Lesgever Portugees gezocht!
Naast Nederlands is Portugees waarschijnlijk de meest gesproken taal
in Herenthout. We telden begin 2018 wel 278 Portugese inwoners in onze
gemeente. Hoe tof zou het zijn om op een gewone, alledaagse manier een
praatje te kunnen maken in het Portugees? Het zou mensen dichter bij mekaar
brengen. En voor velen is Portugal een favoriet vakantieland. Wat basiskennis
hebben van de taal van je vakantiebestemming is altijd een pluspunt!
We zouden graag vanaf september 2018 een cursus Portugees organiseren. Spreek jij een aardig
mondje Portugees én wil je je kennis doorgeven aan anderen? Dan ben jij de persoon die wij zoeken!
Neem contact op met Isabelle Bogemans, Molenstraat 56, 2270 Herenthout, 014 50 77 11 of
zorg.gezondheid@herenthout.be.

Opfriscursus Frans: RÉPÉTER ET PARLER
Vanaf september 2018 starten we met een nieuwe ‘opfriscursus’ Frans. Iedereen met een beetje
kennis van het Frans is welkom. Onze ervaren lesgeefster wil je maar al te graag (opnieuw)
vertrouwd maken met ‘La plus belle langue’ (De mooiste taal).
Inhoud cursus:
- herhalen van vocabulaire en grammatica
- oefenen met spreken
We beginnen eenvoudig om daarna stap voor stap op te bouwen. De cursus
gaat wekelijks door op maandagavond van 19.00 tot 21.00 uur.
Interesse? Schrijf je dan snel in, ook al zit je kennis van het Frans momenteel
ver weg! Neem contact op met Isabelle Bogemans, Molenstraat 56, 2270
Herenthout, 014 50 77 11 of zorg.gezondheid@herenthout.be.
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
maandag & feestdagen gesloten
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Diensthoofd
Liesbeth Van Rompaey

Dienstencentrumleidster en
gezondheidsambtenaar
Isabelle Bogemans

Maatschappelijk werker
Chris Vanrutten
zitdagen:
maandag, woensdag, donderdag
9.00-12.00 uur

