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ZOMERT

Ijssalon met ‘Heide Atelier’

Heide Atelier geeft jongeren met een niet aangeboren hersenaandoening
(NAH) de kans om zich verder te ontwikkelen. Ze bereiden artisanaal ijs
met de beste ingrediënten. De jongvolwassenen komen voor ons heerlijke
zomerse ijsjes scheppen. Kom zeker eens proeven!
Waar: Cafetaria en terras Driane
Wanneer: vrijdag 14 juni 2019
Uur: 14.00 – 16.30 uur

Tuinfeest

Zomerse cocktailbar
Kom
genieten,
als
vrienden onder elkaar,
van een verfrissende
cocktail of mocktail op
ons terras! De vrolijke
achtergrondmuziek
van de radio verricht
wonderen voor ieders humeur.
Onze zomerbar is geopend! Kom
jij ook gezellig ontspannen in onze
zomerse setting?

Wij tellen af naar ons eerste tuinfeest! Noteer de datum
alvast in je agenda zodat je er ook bij bent, want we
hebben Jo en Nele Witvrouwen uitgenodigd om de boel op
te vrolijken met hun livemuziek. En er zullen ook frietjes
en zoetigheden zijn. Jullie lezen het goed, dit jaar vieren
we dat het zomer is!
Waar: Tuin Driane
Wanneer: vrijdag 23 augustus 2019
Uur: 13.00 uur
Inschrijven: voor 16 augustus 2019

Waar: Cafetaria en terras Driane
Wanneer: vrijdag 19 juli en
vrijdag 2 augustus 2019
Uur: 14.00 – 16.00 uur

1

In de kijker
HOERA! HOERA! HOERA!

Al 20 jaar
bewoner van
Huis Driane
Josee De Backer, Jan Janssens en Simonne
Augustijnen werden in de bloemetjes
gezet. Zij wonen maar liefst 20 jaar in de
assistentiewoningen van Driane. Wij hopen
van harte dat er nog vele jaartjes bijkomen op
de teller!

Op 4 mei 2009 gingen Ann
van Caeneghem en Rudy
Hennebert aan de slag als
conciërge in Huis Driane.
Ann en Rudy wonen in het
dakappartement van Huis
Driane. Alle dagen staan
zij dag en nacht klaar voor alle bewoners en
het personeel. Zij zijn een onmisbare schakel
in de werking van ONS HUIS! Deze 10 jaar zijn
voorbij gevlogen en we willen dit natuurlijk niet
zomaar laten passeren. Op zaterdag 4 mei 2019
zetten we Ann en Rudy in de bloemetjes met
een heerlijk ontbijt samen met onze bewoners!
Een dikke merci van ons allemaal!

Een nieuw gezicht bij team Driane: welkom Julia!
Julia Belmans is maatschappelijk werker en zal volgende taken op zich nemen:
-

zitdagen voor hulp aan senioren (samen met Chris Vanrutten)
tussenkomst voor plaatsingen in woonzorgcentra
organisatie dienst aangepast vervoer (voorlopig nog samen met
Isabelle Bogemans)
back-up van Chris Vanrutten als woonassistent

Wij zijn blij dat Julia ons team komt versterken!

Vrijwilliger, jij bent een supertalent! Bedankt!
Onze 90 vrijwilligers zijn de sterkhouders bij Driane:
• ze zijn van onschatbare waarde voor de werking van de cafetaria en het dorpsrestaurant
• de vormingslessen worden door hen met veel kleur verzorgd
• onze chauffeurs van de dienst aangepast vervoer brengen dagelijks heel wat mensen naar de
gewenste bestemming
• ooh ja, en deze nieuwsbrief werd ook door vrijwilligers in jouw brievenbus bezorgd!
Dankzij de inzet van vele vrijwilligers kunnen we zo veel activiteiten organiseren. Het werk van
onze vrijwilligers zorgt voor warmte en dat alles belangeloos, ten gunste van iedereen. Alsjeblieft,
een dankjewel voor al onze vrijwilligers!
Ook zin gekregen in vrijwilligerswerk? Laat het ons weten.
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Activiteitenkalender
DATUM

UUR

ACTIVITEIT

01/05/19
03/05/19
03/05/19
04/05/19
07/05/19
17/05/19
07/06/19
28/06/19
24/05/19
29/05/19
30/05/19
31/05/19

Gesloten
13.00u

PRIJS

INSCHRIJVEN

MEI 2019

Boodschappendienst in Nijlen

€ 2,50

voor 30/04/19

€ 3,00
€ 6,00

voor 10/05/19

€ 1,50/kaart
€ 2,00

voor 25/05/19

Gesloten
9.00-11.00u
13.30-16.30u
14.00u
10.00u

04/06/19
06/06/19
14/06/19

9.00-11.00u
13.00u
14.00-16.30u

28/06/19

14.00u

04/07/19
05/07/19
11/07/19
21/07/19

13.00u
11.00u

19/07/19

14.00-16.00u

26/07/19

14.00u

02/08/19
02/08/19
23/08/19

10.00u
14.00-16.00u
13.00u

30/08/19

14.00u

Bloemschikken
Praatgroep: 80 is prachtig? In zaal Isabella
praten we over verleden, dromen, plannen,
zorgen ...
Bingo
Boodschappendienst in Herenthout
Gesloten
JUNI 2019
Bloemschikken
Boodschappendienst in Morkhoven
Ijssalon
Bingo

JULI 2019
Boodschappendienst in Nijlen
Uitstap naar bowling ‘t Ven Herentals
Gesloten
Cocktail- en mocktailbar

Bingo
AUGUSTUS 2019
Boodschappendienst in Herenthout
Cocktail- en mocktailbar
Tuinfeest met Jo en Nele Witvrouwen
Bingo

€ 3,00
€ 2,50
dagprijs

voor 03/06/19

€ 1,50/kaart
€ 2,50
€ 3,00

voor 29/06/19

dagprijs
€ 1,50/kaart
€ 2,00
dagprijs

voor 31/07/19
voor 16/08/19

€ 1,50/kaart

Tachtigers babbelen over ouder worden
80-jarigen reizen de wereld rond. Ze zijn actief, vitaal, goedlachs. Ze
dragen een verleden mee, hebben veel stof om over te vertellen … 80 is
prachtig. Of toch niet?
Ben jij 80-plusser en lijkt het je wat om samen met leeftijdsgenoten te
praten over jouw dromen, plannen en zorgen? Wij organiseren opnieuw
babbelnamiddagen!
Schrijf zeker in want het wordt
gezellig! Een koffieklets is misschien niet echt zomers, maar
een stukje taart hoort er gewoon bij!
De groep komt samen in zaal Isabella op vrijdag 17 mei, 7 juni
en 28 juni 2019 telkens van 13.30 uur tot 16.30 uur.
We vragen 6,00 euro voor de 3 bijeenkomsten, koffie en stukje
taart inbegrepen. Inschrijven doe je voor 10 mei 2019.
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Terugblik

Ons ’kafeeke’ op
maandagnamiddag
uitgebaat door Cis Dercon

Pannenkoekenbak
aangeboden door de
seniorenraad

Haringbak

Stoetzondag in
Driane

Dr. Colemont, lezing over
darmkanker

Toneelvoorstelling
‘Blind geheugen’

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

Centrumleidster en
gezondheidsmedewerker
Isabelle Bogemans
Maatschappelijk
werkers
Chris Vanrutten
Julia Belmans
zitdagen:
maandag, woensdag, donderdag
9.00-12.00 uur

