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Lezing: ‘Een waardig levenseinde’
Prof. Dr. Wim Distelmans vertelt over het recht op een menswaardig levenseinde en legt termen
uit zoals zelfbeschikkingsrecht, euthanasie, wilsverklaringen en palliatieve sedatie. Bovendien
reikt hij tips aan rond voorafgaande zorgplanning en hoe mensen regelingen rond hun levenseinde
bespreekbaar kunnen maken in hun omgeving. Wat is het verschil tussen euthanasie, ‘passieve’
en ‘actieve’ levensbeëindiging, sedatie en palliatieve zorg? Wat is nu wel en niet mogelijk?
Dr. Wim Distelmans vertaalt de theorie vanuit zijn eigen
ervaring naar een toegankelijk betoog voor een breed publiek.
Interesse om deze lezing bij te wonen?
Wanneer: maandag 1 oktober 2018 - 19.00 uur
Waar: St. Gummaruskapel (Torekensschool)
Inschrijven: voor 30 september aan Loket Zorg & Gezondheid
Prijs: deelname is gratis

Rouw- en Verliescafé
Kim Peeters (Be-lief) en Kathleen Weuts (Lou’k up) verzorgen een warme, inspirerende avond
rond rouw en verlies. Eerst vertellen ze hun eigen verhaal, het verlies van een kind. Verder reiken
ze tips aan over hoe omgaan met … Tot slot is er ruimte
om ervaringen te delen met elkaar.
Wanneer: donderdag 4 oktober 2018 - 19.30-22.00 uur
Waar: Zaal Isabella in Hof Driane
Inschrijven: voor 1 oktober aan Loket Zorg &
Gezondheid
Prijs: deelname is gratis

De Warmste Week
‘De Warmste Week’ laat ook ons niet koud! Een aantal
enthousiaste mensen had het idee om creatief aan de slag te gaan voor
het goede doel. Al wie zin heeft kan mee spulletjes komen maken die
achteraf verkocht zullen worden. De opbrengst gaat naar een goed doel
tijdens ‘De Warmste Week’. We gaan werken met plastic stramien, we
beplakken dozen, we gaan haken, stikken en breien ... Sluit je gerust
aan bij het wekelijkse hobbygroepje op woensdag of kom langs op
vrijdagnamiddag tijdens onze crea-ateliers!
Wanneer: elke woensdagnamiddag en op vrijdag
14 september, 12 oktober en 9 november 2018
Waar: Cafetaria Huis Driane
Uur: 14.00 uur
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In de kijker
Geheugentraining voor elke dag
Alle mensen zijn verschillend. Zo is de ene persoon gezegend met een olifantengeheugen, terwijl
de ander een geheugen heeft als een zeef. Toch is het haast onmogelijk om een oordeel over het
geheugen in zijn totaliteit te vellen.
Elk individu heeft zijn sterke en zwakke kanten. Denk maar aan de verstrooide professor: een
kei in zijn vak maar hij slaagt er niet in zijn afspraken of de namen van zijn medewerkers te
onthouden. Iedereen ontwikkelt zo’n beetje zijn eigen specialiteit. Een dienster kan feilloos jouw
bestelling onthouden, een musicus herkent probleemloos melodieën, je bent misschien een kei
in het onthouden van namen of telefoonnummers ... maar om in topvorm te blijven, smeekt je
geheugen om gestimuleerd te worden.
In deze cursus krijg je informatie en tips om je geheugen te verbeteren. Je gaat ook zelf aan de
slag en leert trucjes om alles makkelijker te onthouden, want oefening baart kunst.
Lesgever: Colette Declercq
Data: vrijdagnamiddagen 7, 14, 21 en 28 september 2018 - 13.30-16.00 uur
Prijs: 50,00 euro (25,00 euro voor VT-gerechtigden)
Inschrijven: Loket Zorg & Gezondheid
Dit is een organisatie van Thuiszorgcentrum en lokaal dienstencentrum Driane.

80-plussers ontmoetingsdag
De 80’ers weten wat genieten is! Onze ontmoetingsdagen zijn dan ook telkens een schot in de roos.
Voor deze editie hebben we Eddy Smets en Letty Lanka uitgenodigd. Met hun showprogramma
‘Met een liedje en een lach’ staat onze 80-plussers een fijne namiddag te wachten. Maar eerst
genieten ze van een heerlijke warme maaltijd in het dorpsrestaurant. De
seniorenraad trakteert in de namiddag nog met een heerlijk stukje taart. Een
niet te missen namiddag!
Wanneer: vrijdag 19 oktober 2018 - 11.30-16.00 uur
Waar: cafetaria Huis Driane
Inschrijven: Loket Zorg & Gezondheid (8,00 euro)

Dit is een organisatie van lokaal dienstencentrum Driane en de Seniorenraad.

Driane kokkerelt voor ‘speciale momentjes’
Vrijdag 7 september 2018: Cupcakes voor het Alzheimer-onderzoek
Wij doen mee aan de 3de Belgische Alzheimer Cupcakemaand. Enkele vrijwilligers en medewerkers
van het lokaal dienstencentrum bakken lekkere cupcakes. Deze zijn te koop tijdens onze gezellige
woensdag in de cafetaria. De opbrengst storten we door op de cupcakerekening van Stichting
Alzheimeronderzoek.
Woensdag 3 oktober 2018: De ‘Te Gek Soep’ van Jeroen Meus
De ‘Te Gek Soep’ van Jeroen Meus helpt ons om het taboe te doorbreken rond geestelijke
gezondheidsproblemen. We serveren deze lekkere soep tijdens onze gezellige woensdagnamiddag
in de cafetaria.
Donderdag 18 oktober 2018: Dessertenbuffet ‘Dag tegen kanker’
Voor de derde keer werken we met veel plezier mee aan ‘De Dag tegen Kanker’ van Kom op
tegen Kanker. Kankerpatiënten, hun hulpverleners en al wie om hen bekommerd is, kunnen
komen genieten van een heerlijk dessertje uit ons dessertenbuffet. Hiervoor moet niet worden
ingeschreven. Wie wil, kan ons dessertenbuffet mee helpen vullen door een heerlijk dessert te
maken! Op deze manier kunnen we allemaal laten zien dat we bekommerd zijn om de ‘vechters’
rondom ons. Geef ons gerust een seintje als je iets wil bakken of maken.
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Activiteitenkalender
DATUM

UUR

04/09/18
07/09/18

9.00u-11.00u
10.00u

07/09/18
14/09/18
21/09/18
28/09/18
12/09/18

13.30u-16.00u

14/09/18
21/09/18
21/09/18
29/09/18

14.00u
10.00u
14.00u
15.00u

ACTIVITEIT
SEPTEMBER 2018
Bloemschikken
Boodschappendienst naar Aldi/Delhaize
Herenthout
4-delige cursus
‘Geheugentraining voor elke dag’

PRIJS
€ 3,00
€ 2,00
€ 50,00
*(€ 25,00)

INSCHRIJVEN

voor 04/09/18
voor 01/09/18

*VT-gerechtigden

14.00u

01/10/18

19.00u

02/10/18
03/10/18
04/10/18

9.00u-11.00u
13.30u-16.30u
19.30u-22.00u

05/10/18

10.00u

12/10/18
18/10/18
19/10/18

14.00u
14.00u-16.30u
11.30u-16.00u

25/10/18

13.00u

26/10/18
30/10/18

14.00u
9.00u-11.00u

01/11/18
02/11/18
09/11/18

10.00u

09/11/18
11/11/18

14.00u

16/11/18
22/11/18
23/11/18
30/11/18

14.00u
10.00u
10.00u-13.00u
14.00u

04/12/18
07/12/18

9.00u-11.00u
10.00u

14/12/18
20/12/18

14.00u
13.00u

21/12/18

11.30u

Verkoop cupcakes in de cafetaria t.v.v. het
Alzheimeronderzoek
Crea-atelier voor ‘De Warmste Week’
Boodschappendienst naar Alvo Bouwel
Bingo
Muzieknamiddag i.s.m. St. Ceciliakoor
De cafetaria is open vanaf 13.30 uur.
OKTOBER 2018
Lezing ‘Een waardig levenseinde’ door prof.
Dr. Distelmans, hoogleraar aan de VUB
St. Gummaruskapel (Torekensschool)

€ 1,50
gratis
€ 2,50
€ 1,50/kaart
gratis

voor 18/09/18

gratis

voor 30/09/18

Bloemschikken
‘Te Gek Soep’ van Jeroen Meus
Rouw- en Verliescafé door Kim Peeters
(Be-lief) en Kathleen Weuts (Lou’k up) in
zaal Isabella Hof Driane
Boodschappendienst naar Aldi/Delhaize
Herenthout
Crea-atelier voor ‘De Warmste Week’
Dag tegen kanker met dessertenbuffet
80-plussers ontmoetingsdag met Eddy
Smets en Letty Lanka

€ 3,00
€ 2,50
gratis

voor 01/10/18

€ 2,00

voor 02/10/18

gratis
gratis
€ 8,00

voor 15/10/18

Boodschappendienst naar Albert Heijn
Nijlen
Bingo
Bloemschikken
NOVEMBER 2018
Gesloten

€ 2,50

voor 21/10/18

Boodschappendienst naar Aldi/Delhaize
Herenthout
Crea-atelier voor ‘De Warmste Week’
Gesloten
Muzieknamiddag
Boodschappendienst naar Alvo Bouwel
Herfstbrunch
Bingo
DECEMBER 2018
Bloemschikken
Boodschappendienst naar Aldi/Delhaize
Herenthout
Bingo
Boodschappendienst naar Albert Heijn
Nijlen
Kersthappening met feestelijke maaltijd,
sfeermuziek en gezelligheid. Cadeautje van
€ 5,00 meebrengen.

€ 1,50/kaart
€ 3,00

€ 2,00

vóór 05/11/18

gratis
gratis
€ 2,50
€ 16,00
€ 1,50/kaart

voor 18/11/18
voor 17/11/18

€ 3,00
€ 2,00

voor 04/12/18

€ 1,50/kaart
€ 2,50

voor 17/12/18

€ 20,00

vóór 15/12/18
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In de kijker
Kersthappening
We toveren onze cafetaria om in een winters thema want op
vrijdag 21 december 2018 staat onze Kersthappening weer op de
planning! Wat was dat een gezellig feestje vorig jaar, zorg dat je zeker
opnieuw van de partij bent. We starten met een feestelijke maaltijd.
Daarna volgt een namiddag vol sfeermuziek, cadeautjes,
drankjes en knabbeltjes, gezellige babbels ...
Waar: cafetaria Huis Driane
Uur: 11.30 uur
Prijs: 20,00 euro (+ cadeautje van 5,00 euro voor wie wil)
Inschrijven: vóór 15 december 2018

Terugblik
De zomer van 2018 in Driane
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PETANQUE
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

